
 

        Thông tin 

Cơ khí  

và Công nghệ Nông nghiệp  
(CÔNG THÔN:  CCôônngg  nngghhiiệệpp  hhóóaa  nnôônngg  nngghhiiệệpp  vvàà  xxââyy  ddựựnngg  nnôônngg  tthhôônn))  

  

Số 4,  2020 
 

 

 

 

 

Biên tập: Phan Hiếu Hiền   

SÀI GÒN / THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM 

 

 



1 

Thông tin “Cơ khí và Công nghệ Nông nghiệp” Số 4, 2020  

         =  CÔNG THÔN (Công nghiệp hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn) 

MỤC LỤC 

(Tác giả và Nguồn tin: Xem trong bài) 

STT                 Trang 

1 Lời giới thiệu ..................................................................................................2 

2 Tổng quan về sấy lúa bằng máy sấy tầng sôi: cơ hội và thách thức .........4 

3 Phát triển máy sấy tầng sôi cho lúa ở Việt Nam.......................................18 

4 Tổng quan về sản xuất năng lượng sinh học và sản phẩm từ phế liệu chế 

biến thực phẩm.............................................................................................24 

5 Khí hóa gỗ vụn, phế liệu nông nghiệp và chất thải bằng thiết bị hóa khí 

nghịch chiều..................................................................................................32 

6 Bảo quản lạnh chuối bằng thay đổi khí trong bao bì ...............................38 

7 Ứng dụng máy gặt xếp dải 1,0m  tại các tỉnh phía Nam..........................45 

8 Các đoạn phim video ...................................................................................50 

9 MỤC LỤC các bài báo  (từ số 1-2018 đến số 4-2020).  Contents: Back 

issues, from No1-2018 to No4-2020..............................................................51 

Các bản dịch tóm tắt từ các bài báo gốc (STT 2, 4, 5, 6) được Nhà xuất bản 

(ASABE, the American Society of Agricultural and Biological Engineers) đồng 

ý cho phép.  Người dịch cám ơn Nhà xuất bản, nhưng vẫn chịu hoàn toàn trách 

nhiệm về độ chính xác của bản dịch.  Có thể truy cập toàn văn các bài viết 

nguyên gốc ở  https://elibrary.asabe.org/ . 

The summarized translations of the original articles (Sections 2, 4, 5, 6) are prepared with 

permission of the publisher (the American Society of Agricultural and Biological Engineers). 

The translator is grateful to this permission grant, but takes all responsibility for the accuracy 

of the translation. The full text of the article can be found at https://elibrary.asabe.org/. 

Ảnh bìa:  Máy gặt xếp dải MGXD-1,0m, do Nhà máy Cơ khí Long An chế tạo,  

          thu hoạch lúa tại Huyện Vĩnh Hưng, 1986). 
(Photo: P.H.Hiền ) 



2 

1 Lời giới thiệu  

Số 4-2020 CÔNG THÔN đánh dấu ba năm hiện diện của bản thông tin về Cơ khí và 

Công nghệ Nông nghiệp  trên mạng Internet.  Trang 48-53 của số này là "Mục Lục" 

của 10 bản tin với hơn 60 bài dịch, sắp xếp theo các chủ đề đã được giới thiệu trong số 

đầu tiên.  Người dịch cảm thấy hài lòng vì làm được công việc giúp trí não tuổi già 

giữ được minh mẫn.  Nhưng cũng hơi băn khoăn không biết việc thông tin này có giúp 

gì cho người đọc không... Vì qua phản hồi, chỉ có vài "bạn già" cùng ngành nghề quan 

tâm đến cơ khí cho nông nghiệp;  không thấy người "trẻ" dưới 30 tuổi có ý kiến gì cả.  

Không lẽ bây giờ thế hệ kế tiếp không quan tâm đến hiện đại hóa nông nghiệp?  

Không lẽ lời đùa của một người bạn hơn 10 năm trước, khi gặp 2 thầy dạy cơ khí  

nông nghiệp sắp về hưu ở miền Tây Nam Bộ “các anh sắp thành ‘chủng’ quý hiếm sắp 

tuyệt chủng”, lại thành sự thật?  Thôi đành tự an ủi là mình không nói được những 

điều người khác cần nghe!   

Hai tuần trước đây, có dịp bàn chyện với một vị nguyên trưởng phòng nông nghiệp ở 

một tỉnh miền Tây;  anh nói: “bây giờ khác với 10 năm trước, nông dân trồng rau hay 

hay bất cứ cây gì mà có được hàng tấn sản phẩm thì thương lái đem xe đến mua ngay; 

nhưng nếu chỉ vài chục kg thì họ không đến, hoặc ép giá”.   Không biết quan điểm này 

đúng tới mức nào, riêng tôi cứ thử nghĩ một ví dụ:  Nếu nhà vườn có vài mụt măng tre 

muốn bán ở chợ xã, chắc mất cả ngày! Nhưng có vài tấn, chắc có người vì lợi thương 

mại, sẽ đến mua và đem bán, thí dụ ở TP Hồ Chí Minh.  Thành phố này với 8 triệu 

người, giả sử trong 100 người có 1 người ăn măng, chỉ 50 gram/người thôi, thì mỗi 

ngày TP.HCM tiêu thụ 4 tấn măng! 

Lâu nay chúng ta vẫn hô “sản xuất lớn”, nhưng “lớn” cỡ nào thì hầu như phó mặc cho 

nông dân với cách làm “nhỏ”;  nhất là với cây trồng cạn, ngoại trừ làm đất bằng máy, 

hầu như tất cả là bằng tay và cái cuốc, đào khoai lang, hái bắp, thu hoạch đậu tương, 

làm cỏ, gieo hạt v.v. 

Các bạn độc giả có thể giúp ý kiến gì để tìm cách thoát khỏi sự lạc hậu trên, làm sao để 

tìm ra một thế hệ trẻ giúp người nông dân tiến lên sản xuất lớn thực sự...  Mong được 

đón nhận nhiều ý kiến, ít ra cũng coi như bàn chuyện qua ly cà phê, nói cho oai một tí 

theo kiểu nước ngoài là brain-storming! 

Trân trọng kính chào.  

Phan Hiếu Hiền  

 phhien1948@gmail.com  
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2 Tổng quan về sấy lúa bằng máy sấy tầng sôi: 

cơ hội và thách thức 

Nguồn: Luthra K.*, S.S. Sadaka. 2020*. Challenges and opportunities associated with drying 

rough rice in fluidized bed dryers: a review. Transactions of the ASABE, Vol. 63(3): 583-

595. American Society of Agricultural and Biological Engineers ISSN 2151-0032 

https://doi.org/10.13031/trans.13760  
* Department of Biological and Agricultural Engineering, University of Arkansas, USA. 

Dẫn nhập 

Gạo là lương thực của hơn 3,5 tỷ người; sản lượng lúa toàn thế giới năm 2018 đat 732 triệu 

tấn (USDA ERS, 2018).  Khoảng 90% lúa được sản xuất và tiêu thụ ở Châu Á.  Các nước 

khác có trồng lúa là Brazil, Paraguay, Uraguay, Mỹ v.v.  Mỹ năm 2018 sản xuất 11,4 triệu tấn 

lúa (thóc), đứng thứ tư về xuất khẩu gạo.  Lúa được trồng ở các bang Arkansas, Mississippi, 

Missouri, Louisiana, Texas và California.  Năm 2018 sản xuất lúa ở Arkansas, chiếm 48% 

sản lượng ở Mỹ (USDA ERS, 2018). 

Lúa thường được thu hoạch khi ẩm độ cao hơn 20%, cần được sấy xuống 13% để tránh hư 

hao (Benado & Rizvi 1985; Reddy et al 2008). 

Phần lớn lúa được sấy tại các nhà máy chế biến, ngoài nông trại.  Kunze và Calderwood 

(2004) báo cáo chỉ 20% lượng lúa được sấy tại nông trại, với phương pháp dùng nhiệt độ thấp 

hay không khí trời:  Lúa khô dần từ lớp dưới lên lớp trên trong bin sấy; đôi khi thời tiết không 

cho phép sấy chậm được.  Để sấy nhanh hơn, nhiều công nghệ sấy đã được áp dụng, như sấy 

ngang dòng, sấy theo lớp, và sấy tầng sôi (STS, fluidized bed drying FBD). 

Công nghệ sấy tầng sôi  

STS đã được dùng cho sấy lúa đã gần ba thập kỷ (Tirawanichakul et al 2004; Karbassi & 

Mehdizadeh, 2008; Tuyen et al 2009).  STS đã rất thông dụng để sấy hóa chất, phân bón, 

dược phẩm và nông sản (Srinivasakannan et al 2012).  Ưu điểm STS là tiếp xúc tốt và độ 

truyền nhiệt cao giữa khí sấy và vật liệu, sấy nhanh với chất lượng tốt.  Để giảm năng lượng 

sấy, đã có nhiều cải tiến (Tahmasebi et al 2014; Jafari & Zare 2017; Yahya et al 2017) với 

các thí nghiệm và mô hình hóa theo các thay đổi thiết kế, ví dụ kết hợp với vi sóng, siêu âm, 

năng lượng mặt trời v.v.  

Với sấy lúa ở Mỹ, đã có nhiều tranh luận về STS.  Nhiều nghiên cứu cổ vũ cho công nghệ 

này do tốc độ sấy nhanh, phòng tránh hạt hư hại, và sấy lúa ẩm độ cao với số lượng lớn.  STS 

được thương mại hóa ở Châu Á (Sutherland & Ghaly 1990), với các nghiên cứu sấy lúa mà 

không gây tổn hại đến chất lượng gạo (Soponronnarit & Prachayawarakorn 1994).  Ngược lại 

nhiều nghiên cứu phản đối áp dụng STS, cho rằng độ gao nguyên (head rice yields HRY) bị 

giảm.  Có lẽ độ khác biệt về khí hậu, giống lúa và năng suất sấy, STS chưa được chấp nhận 

nhiều ở Mỹ (Ondier et al 2010).  Chưa có sự đồng thuận...   
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Bài này bình xét STS, ưu và nhược điểm liên quan đến sấy lúa, ảnh hưởng các yếu tố ảnh 

hưởng, như ẩm độ hạt, nhiệt độ sấy, vận tốc khí sấy, thời gian sấy và ủ đến kết quả và chất 

lượng gạo;  các kết quả và khuyến nghị khác nhau của các nhà nghiên cứu.  Cũng điểm lại 

nhiều mô hình toán và hiệu quả năng lượng của STS; và đề xuất các tiềm năng nghiên cứu về 

STS cho lúa.   

Các yếu tố ảnh hưởng đến sấy lúa bằng công nghệ tầng sôi 

Các nghiên cứu đã nêu ra các yếu tố:  nhiệt độ sấy, ẩm độ không khí sấy, suất lượng gió, ẩm 

độ đầu của hạt, thời gian sấy, thời gian ủ, và kết cấu thiết kế máy (Banaszek & Siebenmorgen 

1990; Brook 1992; Prakash & Pan 2011; Sharada 2013). Bảng 1 tóm tắt các kết quả tiêu biểu. 

Table 1. Studies of fluidized bed (FB) drying of rice along with their operating parameters and findings.   
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Nhiệt độ không khí (KK) sấy  

Nhiệt độ khối lúa nhanh chóng cân bằng với nhiệt độ KK sấy.  Tốc độ sấy tùy thuộc thời gian 

lưu trú của hạt trong buồng sấy (Da Silva et al 2012).  Tốc độ sấy tùy thuộc nhiều vào nhiệt 

độ sấy, cả với các phần tử hạt nhỏ hoặc lớn (Reay & Baker 1985).  Tăng nhiệt độ sấy từ 40°C 

lên 70 °C với lúa mì đã giảm thời gian sấy đến 4 lần (Giner & Calvelo 1987).  Tăng nhiệt độ 

sấy làm tăng nhiệt độ hạt và giảm thời gian sấy (Sadaka et al (2018). 

Với lúa nước, nhiều nghiên cứu đã dùng nhiệt độ STS rất cao, đến 150°C, để tăng tốc độ sấy 

(Soponronnarit 1999; Taweerattanapanish et al 1999; Karbassi & Mehdizadeh 2008).  

Bonazzil et al (1997) báo cáo rằng với nhiệt độ sấy từ 30°C đến 90°C, chất lượng gạo không 

bị giảm.  Tương tự, Soponronnarit & Prachayavaracorn (1994) xác định nhiệt độ sấy dưới 

115°C là thích hợp cho sấy lúa.   

Ngược lại, Cnossen & Siebenmorgen (2000) báo cáo rằng nhiệt độ sấy cao hơn 60°C làm 

giảm độ gạo nguyên HRY.  Như vậy chưa có sự nhất trí về nhiệt độ tối ưu cho STS lúa, vì 

còn tùy thuộc giống lúa cụ thể. 

Ẩm độ của KK sấy (air relative humidity RH) 

Ẩm độ không khí đầu vào phải thấp để có thể hút ẩm từ hạt và tăng tốc độ sấy.  Nung nóng 

KK là cách giảm RH đơn giản nhất.  Tăng 11 °C làm giảm một nửa RH (Brook 1992).  Khi 

nhiệt độ KK đã ở mức giới hạn, để tăng tốc độ sấy, có thể tăng suất lượng gió, hoặc giảm RH 

bằng chất hút ẩm hơi nước trong KK sấy (Luthra &Sadaka 2019). 

Suất lượng không khí sấy  (airflow rate)  

Huynh et al (1991) báo cáo với lớp hạt dày 0,3 m, và tĩnh áp 13 mm nước, suất lượng không 

khí sấy ("gió") là 6,5 m3
 min-1

 m-2.  Reay và Baker (1985) báo cáo với STS, tốc độ sấy tỷ lệ 

thuận với suất lượng gió.  Nhưng Topuz et al (2004) tìm ra rằng STS hạt phỉ (hazel nut) tốc 

độ giảm dần khi tăng suất lượng gió.  Ẩm độ hạt giảm nhanh với vận tốc gió cao (Djaeni et al 

2013). 

Vận tốc tối thiểu để tạo sôi (fluidization velocity) tùy thuộc tính chất hạt, là thông số quan 

trọng trong thiết kế và vận hành STS.  Vận tốc KK cao tạo bọt khí (bubble) lớn, và trao đổi 

nhiệt và chất dễ hơn.  Khác với ý nghĩ thông thường, với STS, không phải nhiệt độ sấy, mà là 

vận tốc gió có ảnh hưởng trội hơn (Villegas et al 2008). 

Thời gian sấy  và thời gian ủ 

Thời gian sấy tỷ lệ thuận với lượng nước mất đi, như vậy tùy thuộc ẩm độ đầu và cuối của 

hạt; và cũng tùy thuộc nhiệt độ và ẩm độ và suất lượng KK sấy. 

Ủ (tempering) nhằm cân bằng ẩm độ giữa lớp ngoài và ở tâm hạt.  Cnossen et al (2003) thí 

nghiệm với nhiều chế độ sấy, tất cả đều tăng độ gạo nguyên HRY khi tăng thời gian ủ.  

Schluterman và Siebenmorgen (2007) thí nghiệm với lúa, thời gian ủ từ 0 đến 160 phút; kết 

quả HRY tăng theo thời gian ủ.  Poomsa-ad et al. (2001), và Soponronnarit (1999) đều thấy 

ảnh hưởng tốt của ủ đến chất lượng gạo với STS. 
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Ẩm độ đầu của lúa  

Ẩm độ đầu có vai trò quan trọng để xác định ẩm độ cuối và chất lượng gạo.  Schluterman và 

Siebenmorgen (2007) chỉ ra rằng ẩm độ cuối tỷ lệ thuận với ẩm độ đầu vào.  Tốc độ sấy giảm 

khi ẩm độ hạt giảm, vì thiếu nước tự do (free water) ở bề mặt hạt ở thời gian sấy cuối (Luthra 

et al 2018;  Sadaka et al 2018). 

Kích thước và dung trọng hạt  

Đây là hai yếu tố ảnh hưởng đến độ tạo sôi (fluidization) theo Gong et al (1997). Dễ tạo sôi 

đều với hạt nhỏ và nhẹ, với suất lượng gió thấp, và dễ kiểm soát độ tạo bọt khí.  Kích thước 

hạt lúa rất khác nhau (Bagheri et al 2013):  Hạt ngắn  L < 5,5 mm;  vừa 5,5 mm  L < 6,5 

mm;  dài 6,5 mm  L < 7,5 mm;  và dài L  7,5 mm.  Dung trọng của lúa thay đổi trong 

khoảng 300- 600 kg m-3, tùy giống lúa (Bagheri et al 2013; Patel et al 2013).  Do đó, tốc độ 

sấy STS thay đổi vì diện tích tiếp xúc với hạt thay đổi (Ulku và Uckan 1986). 

Lượng hạt trong buồng sấy STS  (solids holdup)  

Với vật liệu dạng hạt, tốc độ sấy giảm khi lượng hạt trong buồng sấy tăng (Proctor 1994) vì 

nhiệt độ khối hạt bị giảm.  Nghiên cứu sấy hạt kê (ragi), kết quả:  tốc độ sấy tăng rõ rệt khi 

giảm lượng hạt trong buồng sấy, và khi tăng nhiệt độ sấy (Srinivasakannan & 

Balasubramanian 2006). 

Tươngác giữa các yếu tố độc lập  

Nhiều yếu tố đã nêu trên ảnh hưởng độc lập hoặc tương tác với nhau khi sấy lúa.  Vài ví dụ:  

Tương tác giữa bề dày lớp hạt và ẩm độ đầu đến thời gian sấy.  Tương tác giữa ẩm độ và suất 

lượng gió: Ẩm độ từ dưới 15,0%, chỉ cần lượng gió tối thiểu 2,7 m3/ phút-1 tấn-1, thời gian sấy 

dài không ảnh hưởng chất lượng gạo; nhưng với ẩm độ cao hơn cần hơn 3,5 m3/ phút-1 tấn-1 

(Mrema et al 2012).   

Ưu điểm và nhược điểm của sấy tầng sôi  

Ưu điểm: 

+1) Hạt được trộn đều với KK sấy, sấy đồng đều (Avidan &Yerushalmi 1985; Kassem et al 

2011). 

+2) Xáo trộn khối hạt tạo tốc độ truyền nhiệt/ truyền chất cao, nên sấy nhanh (Richardson 

1971. 

+3) Khối lúa di chuyển nhanh ở trạng thái "sôi", thuận tiện cho xử lý chuyển tải. 

+4) Thích ừng với nhiều kích cỡ hạt  (Avidan & Yerushalmi 1985). 

+5) Giảm thời gian sấy so với cách sấy thông thường (Sutherland & Ghaly 1990; 

Srinivasakannan & Balasubramaniam 2006). 

Nhược điểm 

-1) Cấu tạo phức tạp hơn so với máysấy thông thường (Avidan & Yerushalmi, 1985). 

-2) STS tăng lượng hạt gãy vỡ (Kunze 1983). 
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-3) STS có chi phí năng lượng cao. 

-4) Lúa mới sấy khô cần thời gian ủ trước khi xay xát (Villegas et al 2010). 

Các thách thức khác của sấy tầng sôi  

- Nạp liệu vào buồng sấy phải từ từ, tất cả không vào cùng lúc được.   

- Vấn đề phân lập hạt đã khô với hạt ướt nạp vào, nhất là khi suất lượng KK cao. 

- Vấn đề bụi phát sinh; có thể gây cháy nổ (Kauffman 1987). 

- Thành buồng sấy bị mài mòn nhanh, cần bảo dưỡng. 

- Khó khăn hơn khi nhân thiết kế lên cỡ lớn qui mô sản xuất (Matsen 1996; Daud 2008).  

Mô hình hóa chưa có nhiều, nên phải thử-sai nhiều; tính chất tạo sôi và trộn lẫn rất khác 

biệt giữa qui mô phòng thí nghiệm và qui mô lớn (Knowlton et al 2005). 

Truyền nhiệt trong máy STS 

Có 2 dạng truyền nhiệt:  Dạng thứ nhất trao đổi nhiệt giữa không khí và hạt, giống như thông 

thường.  Dạng thứ hai chỉ có ở STS, giữa các pha trong lớp sấy: bọt khí, đám hơi, và nhũ 

tương-emulsion (Roy and Sarma, 1970). 

Sấy lúa với STS 

Căn cứ vào kết cấu, có 4 loại STS (Hemis et al 2019):  đứng yên theo mẻ, rung, tuần hoàn, và 

vành khuyên (annular).  Có nhiều kỹ thuật mới phối hợp với STS, như được hỗ trợ với vi ba, 

hồng ngoại, hoặc với năng lượng mặt trời (Sopanronnarit et al 1998; Yahya 2016).  Jafari và 

Zare (2017) kết hợp với sóng siêu âm (ultrasound) nghiên cứu ảnh hưởng STS đến chất lượng 

gạo.  Meeso et al (2004) sấy STS với chiếu xạ hồng ngoại; thời gian chiếu xạ từ 0,5 đến 1,0 

phút với cường độ 0,310 - 0.707 W cm-2 và 1- 2 phút ủ.  Temple et al (2000) thí nghiệm STS 

nhiều giai đoạn, có hồi lưu KK sấy.  Kozanoglu et al (2013) nghiên cứu động học STS lúa, 

dùng hơi nước quá nhiệt; kết quả cho thấy tốc độ sấy tăng theo nhiệt độ sấy.  Sarker et al 

(2017) STS trên sàn nghiêng.  Ramesh và Rao (1996) STS lúa trên sàn rung; với nhiệt độ từ 

160°C đến 240°C.  Rordprapat et al (2005) STS lúa với hới nước quá nhiệt, với tốc độ gió 

bằng 1,3- 1,5 lần tốc độ tối thiểu để hóa sôi; lúa được ngâm nước 3-4 giờ.  Kết quả: độ gạo 

nguyên HRY và độ trắng của gạo với hơi nước quá nhiệt tốt hơn so với dùng không khí nóng. 

Stakic và Urosevic (2011) nghiên cứu STS trên sàn rung, so sánh thực nghiệm và mô hình 

hóa.  Kết quả: sai biệt nhiệt độ trong khối hạt không quá 1,0°C do hòa trộn tốt; tăng lượng 

gió và tăng nhiệt độ làm tăng tốc độ sấy.  Tác dụng này rõ hơn với với lớp hạt dày hơn.   

Atthajariyakul và Leephakpreeda (2006) nghiên cứu với lúa Jasmine, dùng kỹ thuật fuzzy 

logic để kiểm soát chất lượng STS; và báo cáo rằng nhiệt độ sấy 150°C, ẩm độ đầu 33%, và 

90 phút ủ là các điều kiện tốt nhất cho STS. 

Các nghiên cứu với kết quả dẫn đến ủng hộ STS lúa nước 

Wiset et al (2001) sấy lúa với 2 nghiệm thức STS:  a) Sấy ở 90 oC trong 11 phút;  b) Sấy hai 

giai đoạn, STS xuống đến 18% ẩm độ, và sấy bảo quản với không khí trời.  Kết quả: độ gạo 

nguyên HRY không giảm với nghiệm thức b), khác với nghiệm thức a) bị giảm.  Thakur và 

Gupta (2006) sấy lúa, so sánh STS và sấy tĩnh, và kết luận: với STS, năng lượng sấy giảm 
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còn một nửa, tốc độ sấy tăng, mà không mất chất lượng hạt.  Sarker et al (2017) sấy lúa STS 

với sàn sấy nghiêng, cho kết quả HRY và độ trắng ở mức chấp nhận được.  Wetchacama et al 

(2000) sấy với máy STS qui mô sản xuất và thu được HRY cao hơn 5% so với sấy tĩnh với 

không khí trời.  Tuyen et al (2009) sấy các giống lúa Việt Nam, STS và ủ;  kết quả: HRY 

tăng nhiều khi ủ 40 phút, và độ cứng hạt gạo với STS cao hơn với sấy lớp mỏng.  Meeso et al 

(2004) STS với năng lượng hồng ngoại, và có ủ lúa; kết quả tăng HRY đến 58%, cao hơn 

mẫu đối chứng.  Rattanamechaiskul et al (2016) báo cáo STS với giống lúa gạo tím, đạt HRY 

đến 46%.  Sarker et al (2013) báo cáo không có khác biệt HRY giữa STS và sấy bằng không 

khí trời.  Jafari và (2017) nghiên cứu STS với sóng siêu âm;  kết quả đã giảm được 23% thời 

gian sấy so với STS thông thường, chất lượng hạt cũng tốt hơn qua đánh giá bằng % hạt gãy 

và độ bền uốn của hạt.   

Sấy lúa đồ (parboiled rough rice) tăng giá trị dinh dưỡng cho gạo nấu, và giảm độ gãy gạo.  

Qui trình có 3 bước: ngâm, hấp hơi nước, và sấy.  Prachayawarakorn et al (2018) kết hợp 

vi-ba và không khí nóng STS cho lúa đồ.  Kết quả cho thấy lớp hạt mỏng hơn, nhiệt độ sấy 

cao hơn, và công suất vi-ba cao hơn đều rút ngắn thời gian sấy.  Cả 3 yếu tố này đều ảnh 

hưởng đến độ hồ hóa (gelatinization) tinh bột gạo.  Lượng hạt bể không đáng kể, chỉ 1-2%.  

Thời gian sấy dài, ẩm độ đầu cao, nhiệt độ sấy cao, công suất vi-ba cao đều làm giảm độ 

trắng của gạo và làm tăng chi phí năng lượng.  Với cách sấy kết hợp này, có thể tạo hồ hóa 

hoàn toàn mà không cần hấp hơi nước.  Lúa STS ở 170 oC (nhiệt độ hạt ban đầu 32 oC) và 

lớp hạt 5 cm, tiêu thụ năng lượng thấp hơn 32% so với cách làm gạo đồ thông thường, 

Soponronnarit et al (2006) nghiên cứu máy STS trong phòng thí nghiệm cho gạo đồ.  Kết 

quả:  vận tốc gió từ 1,3 đến 1,5 lần vận tốc tạo sôi  không ảnh hưởng đến tốc độ giảm ẩm.   

Nhiệt độ sấy ảnh hưởng lớn  đến chất lượng hạt, đánh giá bằng độ trắng, độ hút nước trở lại, 

và độ nhớt hồ dán.  Do tinh bột bị hồ hóa, độ gạo nguyên HRY cao hơn so với lúa ban đầu.  

Để hạ ẩm độ từ 43% xuống 22% db (30% ↓ 18% wb), năng lượng tiêu tốn là 7,2 MJ kg-1
  

nước bốc hơi.  

Taechapairoj et al (2003) cũng khuyến cáo STS lúa với hơi nước quá nhiệt thay cho không 

khí nóng, vì cho HRY cao hơn.  Nhưng màu gạo sẫm hơn với hơi nước quá nhiệt, là chỉ tiêu 

hạ thấp chất lượng.  Tốc độ sấy và thời gian sấy tùy thuộc nhiệt độ sấy và bề dày lớp hạt, với 

ẩm độ đầu từ 20 đến 31% wb. 

Srimitrungroj et al (2019) so sánh:  (I) STS với không khí nóng; (II) STS với không khí nóng 

được thêm ẩm (humidified).  Lúa ẩm độ đầu 12,3% được ngâm 5 giờ trong nước nóng 70 oC.  

Nhiệt độ sấy 130°C, 150°C, và 170°C; ẩm độ không khí RH trong khoảng 0,3%-12%, vận tốc 

gió 3,9 m s-1, lớp hạt dày 10 cm.  Đánh giá chất lượng bằng độ gạo nguyên HRY. độ hồ hóa, 

và màu gạo.  Kết quả:  Độ hồ hóa cao hơn với cách II, vì làm nhiệt độ hạt cao hơn, sấy chậm 

hơn so với cách I.  HRY cũng cao hơn với cách II.  Nhưng màu hạt nâu sẫm hơn với cách II.  

Khuyến cáo sấy lúa đồ với cách II (KK nóng thêm ẩm) với nhiệt độ đến 170 oC, RH 6%, và 

độ xay xát (degree of milling) khoảng 10%. 

Các nghiên cứu với kết quả dẫn đến phản đối STS lúa 

Khái niệm "chuyển hóa gương, glass transition" do Cnossen and Siebenmorgen (2000) đưa 

ra, cho rằng hạt lúa bị rạn vỡ khi hạt được nung nóng trên 60 oC.  Phát hiện này đặt lại vấn đề 

STS thường dùng nhiệt độ cao hơn 60 oC.  Soponronnarit (1999) STS lúa với nhiệt độ 115 oC 
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và báo cáo chất lượng hạt bị giảm.  Karbassi và Mehdizadeh (2008) STS lúa ở 140 oC và kết 

quả là HRY giảm, các tính chất nấu và dinh dưỡng cũng giảm.  Jaiboon et al (2009) STS lúa 

nếp và nhận thấy rằng HRY giảm so với phơi bóng râm;  ủ thêm cũng không tăng được HRY.  

Ramesh và Rao (1996) STS lúa với sàn rung, nhiệt độ từ 160°C đến 240°C, báo cáo rằng màu 

hạt gạo thay đổi rất nhiều.   

Prasad et al (1994) thí nghiệm sấy lúa đồ ở 3 trạng thái: nằm yên, nửa sôi (semi-fluidized), và 

sôi, ứng với các bề dày lớp hạt 10, 15, 20 cm, và các nhiệt độ từ 40 đến 80 oC.  Kết quả: Lớp 

hạt nẳm yên dày 20 cm đạt hiệu suất nhiệt cao nhất, 47,4% ở 80 oC.  Sấy nửa sôi giảm thời 

gian sấy còn một nửa so với sấy nằm yên, mà không làm giảm đáng kể HRY; tốc độ sấy cao 

với lớp hạt nhỏ nhất.  Ngược lại, STS làm giảm HRY rất nhiều, lại tốn năng lượng nhiều hơn.  

Vì vậy đã không khuyến cáo sấy lúa đồ bằng STS. 

Soponronnarit et al (2006) dùng hơi nước quá nhiệt STS để đồ (hấp, parboil) gạo lứt, nghiên 

cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ngâm, thời gian và nhiệt độ hấp, bề dày lớp hạt  đến HRY, độ 

trắng, và độ nhớt bột gạo.  Ẩm độ trước khi ngâm là 12,8% db (11,3% wb).  Các mức thí 

nghiệm:   nhiệt độ ngâm từ 70 đến 90 oC; thời gian ngâm từ 0,5 đến 2 giờ; nhiệt độ hơi nước 

từ 120 đến 160 oC; vận tốc hơi nước 3,9 m/s; bề dày lớp hạt từ 8 đến 12 cm.  Kết quả: HRY 

bị giảm khi ẩm độ cuối dưới mức 28% db (22% wb). 

Mô hình hóa sấy tầng sôi  

Mô hình hay mô hình toán cho STS xem xét các yếu tố môi trường (nhiệt độ và ẩm độ không 

khí), các yếu tố hoạt động sấy (nhiệt độ sấy, vận tốc gió v.v) và các tính chất hạt (ẩm độ đầu, 

kích thước, dung trọng v.v), và giúp hiểu ảnh hưởng các yếu tố này. 

Có hai loại mô hình: thực nghiệm và lý thuyết.  Mô hình thực nghiệm lắp các số liệu thực 

nghiệm vào phương trình toán, với sấy lúa thường là phương trình hàm số mũ;  dễ xác lập, 

nhưng chì áp dụng được cho các điều kiện đã thí nghiệm.  Mô hình lý thuyết dựa vào các 

phương trình truyền nhiệt và truyền chất; có thể mở rộng áp dụng, nhưng khá phức tạp để 

thực hiện.   

Các mô hình STS thực nghiệm (Srinivasakannan và Balasubramanian 2008; Tahmasebia et al 

2014) dựa vào động học sấy lớp mỏng, với các phương trình như của Page.   

Zare et al (2012) lập mô hình không thứ nguyên (DimM, dimensionless model) cho sấy lúa 

với một phương trình duy nhất, dựa trên định lý Buckingham để tiên đoán ẩm độ hạt trong 

quá trình sấy, và so sánh với một mô hình với các phương trình đạo hàm riêng phần (PDE) đã 

có.  Các tiêu  chí thống kê như R2, 2, RMS v.v được dùng để kiểm chứng so sánh hai mô 

hình.  Kết quả: số liệu của mô hình PDE tương hợp với DimM, và DimM cũng khớp với số 

liệu thực nghiệm.  Vậy có thể sử dụng DimM để tiên đoán ẩm độ hạt chỉ bằng một phương 

trình chứa tất cả các thông số sấy hạt.   

Mô hình toán số cũng được sử dụng nhiều, với hai loại thường dùng nhất: mô hình một pha 

(single-phase) và mô hình nhiều pha (multi-phase model).  Với mô hình một pha, lúa trong 

buồng sấy được coi là một khối đồng đều và trộn đều với không khí (Martinez-Vera et al 

1995).  Ngược lại, mô hình nhiều pha coi khối lúa gồm hai pha: pha loãng (dilute) của bọt 

khí, và pha đặc (dense) của hạt lơ lững.  Vài nhà nghiên cứu lại chia pha đặc thành 2 phần: 

hạt và không khí (Zahed et al 1995; Burgschweiger et al 1999).  Phương trình Fick được 

dùng cho các mô hình này, giả định là tất cả hạt lúa đều chịu cũng điều kiện tiêu chuẩn 
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(Srinivasakannan and Balasubramanian, 2008), tuy rằng vài nhà nghiên cứu cho rằng hình 

dạng buồng sấy và lượng hạt cũng ảnh hưởng đến sự khuyếch tán (effective diffusivity).  Định 

luật Fick về khuyếch tán cũng được dùng để mô hình hóa sai biệt ẩm độ giữa mặt ngoài và 

tâm hạt lúa (Yang et al 2002; Meeso et al 2007; Basunia and Abe 1998).  Nhưng các mô hình 

cũng khác nhau vì khác biệt tính chất cơ-lý-nhiệt của các giống lúa thí nghiệm.   

Các mô hình hóa cho STS: 

●Gong et al. (1997):  Mô hình phần tử hữu hạn hai chiều, coi hạt lúa mì như hình trụ; đã mô 

tả chính xác truyền nhiệt/chất trong khối lúa mì với máy sấy "rotating jet spouted bed". 

●Villegas et al (2008): Mô hình "lumped mechanistic" mô tả nhiệt độ và ẩm độ hạt trong một 

máy STS bắp (ngô) theo mẻ.  Hiệu suất năng lượng và exergy giảm khi ẩm độ hạt giảm.   

●Nejadi và Nikbakht (2017): Mô hình toán số một pha mô tả nhiệt độ và truyền nhiệt/ truyền 

chất trong máy STS có hỗ trợ tia hồng ngoại, cho bắp hạt.   

●Izadifar và Mowla (2003): Mô hình toán số với máy STS liên tục. Các biến số:  ẩm độ và 

nhiệt độ không khí sấy (50 đến 60 oC); ẩm độ đầu của hạt; lượng cung cấp (1000 kg/h).  Kết 

quả khá phù hợp giữa tiên đoán và số liệu thực nghiệm. 

●Bizmark et al. (2010): Mô hình nối tiếp (sequential model) với máy STS liên tục theo dòng 

chảy nút (plug-flow).  Các biến số: ẩm độ đầu, suất lượng gió, lượng cung cấp hạt.  Mô hình 

đã ước lượng ẩm độ lúa với sai số không quá 4,5%. 

●Khanali et al. (2014): Mô hình với máy STS liên tục theo dòng chảy nút, sử dụng các phần 

tử hạt khô trơ, để xác định ẩm độ và nhiệt độ không khí sấy ở đầu ra.  Đã mở rộng mô hình 

cho sấy lúa để kiểm chứng;  kết quả khá phù hợp giữa tiên đoán và thực nghiệm. 

●Xiao et al (2012): Mô hình CFD (Computational Fluid Dynamics) với STS dùng hơi nước 

quá nhiệt.  Kết quả sấy hạt cải dầu (rapeseed): khá phù hợp giữa mô hình và số liệu thực 

nghiệm.  Tốc độ sấy âm (hạt hút ẩm) trong thời gian 6 giây đầu, do hơi nước ngưng tụ.  

Hiệu suất năng lượng và exergy  của sấy tầng sôi 

Có nhiều báo cáo về hiệu suất "energy & exergy" với máy STS các loại và vật liệu khác nhau, 

nhưng chưa có về sấy lúa;  vì vậy mục này chỉ trình bày chung về vấn đề này.  Hiệu suất năng 

lượng là tỷ số giữa năng lượng dùng bốc thoát hơi nước và năng lượng cung cấp cho không 

khí sấy.  Hiệu suất sinh công tối đa (exergy) thường nhỏ hơn hiệu suất năng lượng.   

►Nazghelichi et al. (2011) phân tích hai hiệu suất trên với STS.  Sấy cà-rốt khối vuông với 

thể tích 4, 7, 10 mm3, không khí sấy 50°C, 60°C, 70°C; và bề dày lớp hạt 30, 60, 90 mm.  Kết 

quả:  Hiệu suất exergy tối đa với nhiệt độ sấy cao, khối hạt nhỏ, và lớp hạt mỏng.   

►Karagüzel et al. (2012) thí nghiệm STS với đậu răng ngựa (chickpea) và đậu (bean), ở 

nhiều nhiệt độ và vận tốc gió khác nhau.  Phân tích exergy theo định luật II nhiệt động học.  

Kết quả:  Hiệu suất exergy tăng theo nhiệt độ sấy và vận tốc gió.  Hiệu suất exergy ở nhiệt độ 

47 oC là 56-65% với đậu, và 45-62% với chickpea. 

►Yogendrasasidhar và Setty (2018) dùng máy STS nung nóng từ vách, với hạt kê kodo và 

hạt đậu fenugreek; phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ vách, vận tốc gió, bề dày lớp hạt, ẩm độ 

đầu  đến hiệu suất năng lượng và exergy.  Kết quả: Hiệu suất exergy nằm trong khoảng 40-
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72% với hạt fenugreek, và 40-75% với hạt kê; hiệu suất tăng theo nhiệt độ, vận tốc gió, và 

giảm khi tăng bề dày lớp hạt hay tăng ẩm độ đầu  

►Ozahi and Demir (2013) phát triển mô hình exergy của máy STS theo mẻ, dựa trên phân 

tích hai hệ thống: không khí sấy và hạt sấy.  Kết quả từ mô hình được so sánh với các nghiên 

cứu đã có;  kết quả phù hợp với sai số nhỏ hơn 9%, chấp nhận được.  Cũng dùng mô hình này 

ước lượng sấy bắp ở 50 oC; sai biệt trung bình 10%.  Kết luận rằng phân tích energy và 

exergy có thể dùng để tìm điều kiện STS tối ưu.   

►Assari et al (2013) cũng dùng mô hình hai-lưu-chất, với hai phương trình bảo toàn nhiệt và 

chất cho thể rắn và thể khí của hệ thống, được giải bằng phương pháp số.  Các biến đầu vào 

là vận tốc gió, nhiệt độ sấy, và đường kính phần tử hạt.  Kết quả  khá phù hợp giữa mô hình 

và thực nghiệm.  Lúc bắt đầu sấy, hiệu suất năng lượng cao hơn hiệu suất exergy trong một 

thời gian ngắn.  Nhưng về cuối quá trình sấy, hai hiệu suất này gần sát nhau hơn.   

►Azadbakht et al. (2017) dùng mô hình Mạng nơ-ron nhân tạo (artificial neural network, 

ANN) với STS sấy khoai tây cắt khối vuông.  Thí nghiệm với các biến số về mức đầu vào: 

nhiệt độ 45°C, 50°C, 55°C; vận tốc không khí sấy 0,05,  0,11,  0.15 m/phút;  bề dày lớp hạt 

15, 22, 30 mm.  Đo và tính được đầu ra là hai hiệu suất energy và exergy.  Số liệu thực 

nghiệm và mô hình ANN đều cho thấy hai hiệu suất này tăng khi tăng bề dày lớp hạt, tăng 

vận tốc không khí sấy, và tăng nhiệt độ. 

►Nhiều nhà nghiên cứu (Srinivasakannan et al 1994; Srinivasakannan và Subramanian 1998; 

Choi et al 2002) đã thí nghiệm với STS nhiều giai đoạn cho các loại hạt kê; kết quả phân tích 

năng lượng và exergy cho thấy triển vọng máy STS liên tục bảo đảm chất lượng sấy với chi 

phí năng lượng thấp hơn. 

►Yahya et al (2017) thiết kế và khảo nghiệm máy STS "lai", dùng bộ thu năng lượng mặt 

trời và lò đốt sinh khối, để sấy lúa.  Ứng với hai nhiệt độ không khí sấy 61°C và 78°C, lúa 

được sấy từ 20% xuống 14% ẩm độ (wb) trong khoảng 13-21 phút, và hiệu suất exergy lần 

lượt là 47,6% và 49,5%.  Suất tiêu thụ năng lượng thấp hơn và thời gian sấy ngắn hơn với với 

nguồn nhiệt mặt trời-sinh khối so với chỉ có nhiệt mặt trời.   

►Sarker et al (2015) cũng khảo nghiệm một máy STS công nghiệp với lúa, lượng cung cấp 

tối đa 22 tấn/giờ.  Đã lập một mô hình toán để phân tích energy và exergy.  Kết quả: Tỷ số sử 

dụng năng lượng thay đổi trong khoảng 5,2%-13.9%; hiệu suất exergy trong khoảng 47,0%-

58,1%.  Chỉ có 31,2%-37,0% exergy được dùng cho sấy lúa, phần còn lại là tổn thất.  Theo 

tác giả, sẽ tăng hiệu quả exergy, nếu cách nhiệt tốt hơn, và KK  thoát được hồi lưu một phần.   

Số liệu nghiên cứu về STS loại mẻ nhiều hơn số liệu với STS liên tục;  thực sự sấy liên tục 

quan trọng hơn vì áp dụng cho công nghiệp với lượng cung cấp lớn. 

Tiềm năng nghiên cứu STS cho lúa  

STS có tiềm năng sấy lúa rất nhanh, nhưng nhược điểm có thể làm hạt nứt vỡ và giảm tỷ lệ 

gạo nguyên HRY. Vì vậy các nghiên cứu trong tương lai cần tập trung vào chất lượng hạt 

sấy.  Ví dụ về một số đề mục: 

 Xác định nhiệt độ tối đa chấp nhận được để giữ chất lượng hạt, tương ứng với các giống lúa 

khác nhau.  Hiện tại chưa có đồng thuận về điểm này.   
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 Nghiên cứu dùng chất hút ẩm không khí trời, thay vì nung nóng, để giảm RH không khí 

sấy, có thể tăng tốc độ sấy với STS. 

 Nghiên cứu hiệu suất energy và exergy STS với lúa. Chưa có nhiều số liệu về vấn đề này. 

 Lập mô hình toán đầy đủ cho STS lúa, bao gổm cả thay đổi ẩm độ ngoài mặt hạt cũng như 

ở tâm hạt.  Hiện tại chưa có mô hình như thế, để giúp ủng hộ hay phản đối STS cho lúa.   

Kết luận  

Bài này đã bình duyệt tổng quan về sấy tầng sôi cho lúa, có nhiều ưu điểm như sấy nhanh.  

Nhưng cũng có báo cáo STS làm giảm chất lượng hạt; tuy rằng có nghiên cứu với kết quả sấy 

dưới 60°C có thể giữ được chất lượng.  Nhiều kỹ thuật gia nhiệt, như vi-ba, năng lượng mặt 

trời, có ảnh hưởng tốt đến chất lượng và tốc độ sấy.  Nhiều mô hình toán được lập cho STS 

lúa, nhưng vẫn thiếu mô hình bao gồm động học của ẩm độ hạt lớp ngoài và trong tâm hạt 

lúa.  Cũng cần mô hình để xác định các điều kiện tối ưu cho STS, cũng như phân tích energy 

và exergy cho lúa.  Để cuối cùng khẳng định hay phản đối sử dụng STS cho lúa ở Mỹ với các 

điều kiện khác nhau.   

Ghi chú và lời bàn thêm (của người dịch) 

Gần một trăm nghiên cứu về máy STS cho hạt lương thực nói chung và cho hạt lúa nước nói 

riêng, đã dẫn đến hai "trường phái" ủng hộ và phản đối STS cho lúa.  Vì thế ND đã chép lại 

tất cả các tài liệu tham khảo của bài báo, để độc giả dễ tìm khi cần nghiên cứu thêm về STS. 

Nghiên cứu và tranh luận học thuật sẽ kéo dài cho đến khi tiếp cận chân lý.  Nhưng cần lưu ý 

đến hiện trạng thực tế.  Mỹ và Australia là hai nước có nhiều nghiên cứu sâu về STS cho lúa, 

nhưng áp dụng STS ở qui mô sản xuất thương mại hầu như không có.  Ở Châu Á, Thái Lan là 

nước nghiên cứu về STS từ hơn 25 năm trước đây, có công ty lớn sản xuất hàng loạt máy 

STS, nhưng đến nay vẫn chủ yếu áp dụng cho bắp và lúa đồ (parboiled);  bắp sau sấy được 

xay làm thức ăn gia súc, gạo đồ hồ hóa "dán" các vết nứt lại.  STS để xay lúa thành gạo trắng 

chiếm tỷ lệ không đáng kể; máy sấy tháp vẫn là chủ lực sấy lúa ở Thái Lan. 

 

STS ở Việt Nam được trình bày ở 

bài kế tiếp... 

 

Tài liệu tham khảo  

(từ bài gốc) 
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3 Phát triển máy sấy tầng sôi cho lúa ở Việt Nam  

Nguồn: Truong Vinh, Phan Hieu Hien, Nguyen Van Xuan, Nguyen Hung Tam, Vuong Thanh 

Tien. 1995. Development of a fluidised-bed dryer for paddy in Vietnam, pp.362-366, In:  

Proceedings of the International Conference "Grain Drying in Asia", FAO Regional Office 

for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand, 17-20 October 1995. 

Dẫn nhập 

Năm 1994, kỹ thuật sấy 2 giai-đoạn được thử nghiệm
#
 ở Nông trường Sông Hậu, bằng máy 

sấy bảo quản (in-store dryer) cho giai đoạn II, mẻ 80 tấn, sấy lúa từ 18-20% (wb) xuống 14% 

trong 4 ngày, vẫn đạt chất lượng.  Cần máy sấy cho giai đoạn I, sấy lúa mới thu hoạch ẩm độ 

cao 25-32% sấy nhanh xuống 18-20%.  Các máy sấy tháp hiện nay (1995) khó sấy lúa ẩm độ 

cao như trên, đơn giản vì lúa quá ướt không chảy được trong cột tháp sấy, hoặc bết dính vào 

gàu tải.  Phương án khác có triển vọng là sấy tầng sôi (STS, fluidised-bed drying) với nhiều 

nghiên cứu được công bố (Sutherland & Ghaly 1992; Tumambing & Driscoll1993; Porter et 

al 1984; Reay 1986; Hovmand 1987; Bahu 1991; Brooker et al 1992).  Hai ưu điểm STS là 

sấy đồng đều vì hòa trộn triệt để giữa không khí và hạt;  và sấy nhanh vì truyền nhiệt truyền 

chất tốt với vận tốc gió cao, 

Phát triển mới nhất là từ Thái Lan, với máy STS liên tục 1 tấn, qui mô thương mại 

(Soponronnarit 1995).  Máy này đã khắc phục hai nhược điểm của STS (chi phí năng lượng 

cao và bụi bặm) bằng cách hồi lưu không khí sấy và thiết kế xy-clon phù hợp.   

Bài viết này về một máy STS ở Việt Nam, sử dụng để sấy hạt giai đoạn I; từ thiết kế đến kết 

quả khảo nghiệm, và ước lượng chi phí STS. 

Phương pháp  và  phương tiện  

Thiết kế và cấu tạo máy sấy  

Đã thiết kế máy STS 1 tấn/h (Hình 1) tại Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh.  Thiết 

kế tham khảo các số liệu được Soponronnarit và Prachayawarakorn (1994) báo cáo cho một 

máy STS theo mẻ:  vận tốc bề mặt Vaf = 4,4 m/s; bề dày lớp hạt d = 0,095 m; suất lượng gió 

Vs = 0,1 kg.s-1.kg-1 chất khô; nhiệt độ sấy Ti = 115°C; tỷ lệ khí hồi lưu = 80%.  Soponronnarit 

et al (1996) cũng báo cáo về máy STS liên tục, sấy lúa từ 25% (wb) xuống 19% trong 2-3 

phút; với các số liệu: Vat' = 2,3 m/s; d = 0,10 m; Ti = 115°C; hồi lưu 80%.  Sàn sấy của máy 

STS liên tục này có kích thước 0,3 x 1,7 m, từ bản vẽ của Viện Công nghệ King Mongkut 

(KMITT) do GS Somchart Soponronnarit cung cấp.  Lúa được làm sạch sơ bộ trước khi vào 

buồng sấy.   

                                                 

#
  Phan H. Hien and Nguyen L. Hung 1995. Drying research and application in the Mekong Delta of Vietnam. 

Proceedings of the 17th ASEAN Technical Seminar on Grain Postharvest Technology, 25-27 luly 1995, 

Lumut, Malaysia. 
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Do có nhiều trấu ở Đồng bằng Sông Cửu Long, và do yêu cầu giảm chi phí sấy, chúng tôi đã 

thiết kế một lò đốt trấu tự động, thay vì dùng lò đốt dầu như thiết kế của KMITT.  Do giá trấu 

rẻ, đã chọn tỷ lệ hồi lưu chỉ 50% (thay vì 80% như máy của Thái Lan đốt dầu) vẫn đạt nhiệt 

độ sấy 115°C.  Kích thước buồng sấy và xy-clon lắng bụi có thay đổi so với thiết kế gốc, vì 

lúa ướt ở Việt Nam thường không được làm sạch trước khi sấy.  Tính toán cân bằng truyền 

nhiệt/ truyền chất dẫn đến thiết kế sau:  sàn sấy 0,3 x 2,0 m; vận tốc bề mặt 3,6 m/s; thời gian 

sấy 2 phút.  Quạt được thiết kế mới, với lưu lượng gió 2,2 m3/s ở mức tĩnh áp 2600 pascal. 

 

Hình 1.  Máy sấy tầng sôi 1-tấn/giờ, chế tạo tại Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 

Phương pháp khảo nghiệm  

Máy STS 1-tấn/giờ được chuyển đến Nông trường Sông Hậu (Cần Thơ) và được khảo 

nghiệm vào tháng 9-1995 (Hình 2).  Đường đặc tính quạt được khảo nghiệm trước (Hình 3).  

Đo nhiệt độ sấy bằng cặp nhiệt-điện K;  đo nhiệt độ khí thoát bằng nhiệt kế thermistor; đo 

tĩnh áp bằng áp kế chữ U.  Đo năng suất sấy bằng cách cân lượng lúa ra sau 1,5 phút, lặp lại 

nhiều lần.  Cũng đo bề dày lớp lúa, nhiệt độ lò đốt, và lượng tiêu thụ trấu.   

Thí nghiệm với lúa rất ẩm, hơn 30% ẩm độ, tiêu biểu của thu hoạch hè-thu ở vùng này.  Cũng 

có thí nghiệm thắm dò với bắp (ngô). 

 

Hình 2.  Vận hành máy sấy tầng sôi ở Nông trường Sông Hậu, tháng 9-1995 
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Hình 3. Đường đặc tính của dùng cho máy sấy tầng sôi 1-tấn/giờ  

 

Kết quả và thảo luận  

Thí nghiệm thứ nhất  (14-09-1995) 

Điều kiện khảo nghiệm: 

Ẩm độ đầu của lúa 34,7% (w.b.). 

Giống lúa:  IR-1055. 

Dung trọng: 480 kg/m3. 

 

Nhiệt độ không khí trời 28,5 oC. 

Ẩm độ tương đối KK trời: 82%. 

Bề dày lúa hạt: 8 cm. 

Nhiệt độ sấy: 115 oC.   

Kết quả: 

Ẩm độ cuối: 18% w.b. 

Năng suất sấy:  630 kg/giờ.   

Nhiệt độ KK thoát: 71°C. 

Khối lượng sấy: 2 tấn.   

Thảo luận:  

Thí nghiệm thăm dò để điều chỉnh các thông 

số, nên năng suất sấy thấp, thời gian lưu trú 

dài, và ẩm độ cuối quá thấp.   

 

Thí nghiệm thứ hai  (15-09-1995) 

Điều kiện khảo nghiệm: 

Ẩm độ đầu của lúa 31,0%.   

Giống lúa:  IR-1055. 

Dung trọng: 520 kg/m3. 

Tạp chất: 2% khối lượng, 7% theo thể tích. 

Nhiệt độ không khí trời 28 oC. 

Ẩm độ tương đối KK trời: 89%. 

 

Kết quả:  

Đã lặp lại 9 thí nghiệm; kết quả ghi ở Bảng 1. 

Thảo luận:   

Dự định thí nghiệm nhiều yếu tố.  Nhưng do 

thermostat của lò đốt đã không thể kiểm soát 

nhiệt độ sấy trong ±1 oC như dự tính (thực sự 

±5 oC), nên các kết quả được gộp lại và chỉ 

lấy số trung bình và độ lệch chuẩn (Bảng 1).  

Dù vậy, số liệu cũng cho thấy kết quả sấy với 

khoảng nhiệt độ 105-115 oC.  Năng suất vượt 

hơn 1 tấn/giờ; sấy ổn định, lượng sấy hơn 3 

tấn mà không bị nghẽn hay kẹt máy.  Lớp 

"sôi" phân bố khá đều trong buồng sấy.  

Giảm được 10% ẩm độ (từ 31% xuống 20-

22%). 
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Bảng 1.  Kết quả sấy lúa với máy sấy tầng sôi 1 tấn/giờ  

 

a. Các mẫu lúa sấy tầng sôi được phơi tiếp trong bóng râm xuống 12% ẩm độ,  

     như với các mẫu đối chứng.  Các mẫu đối chứng đạt tỷ lệ gạo nguyên 52%. 

 

Hình 4. Diễn biến nhiệt độ với lò đốt trấu cung cấp tự động 50 kg/giờ, th.10-1995, Nông trường Sông Hậu. 

Ngay cả với dao động nhiệt độ ±5°C, lò đốt được coi là cháy ổn định; lượng trấu tiêu thụ 45-

55 kg/giờ. So sánh với đối chứng phơi trong bóng râm, tỷ lệ gạo nguyên từ STS (phân tích ở 

ĐHNL TP.HCM) coi như tương đương; không phân biệt được độ trắng bằng mắt thường; 

không thấy dấu hiệu gạo bị hồ hóa (no parboiling effect). 

Thí nghiệm với bắp hạt  

Đã sấy một mẻ 400 kg bắp ẩm độ 24% (wb) bằng hai lượt sấy, có thời gian ủ 30 phút giữa 

các lượt.  Nhiệt độ sấy 130 oC.  Năng suất sấy mỗi lượt 1200 kg/giờ.  Ẩm độ hạt sau hai lượt 

16,3%.  Tuy cần nhiều thí nghiệm hơn để vận hành tối ưu, có thể ước đoán rằng mẫu máy 

STS này có thể sấy bắp liên tục (continuous-flow) nhưng ít choán chỗ hơn máy sấy tháp. 
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Chi phí sấy  

Bảng 2 ghi các số liệu và giả định để tính chi phí sấy.  Kết quả tính, chi phí 0,044 USD để 

bốc hơi 1 kg nước trong hạt, và chi phí sấy 5,6 USD/tấn hạt.  Chi phí này cao gần đến mức 

nông dân ở ĐBSCL có thể chịu được.   Xét khía cạnh kinh tế và xét ưu thế sấy nhanh, máy 

này rất có thể được chấp nhận trong sản xuất.   

                  Bảng 2.  Ước tính chi phí sấy với máy sấy tầng sôi 1-tấn/giờ  

 

Tỷ giá tháng 10-1995: 1 USD = ~11 000 VND.     . 

Thu thập dữ liệu và tính toán đối chiếu, chi phí sấy để giảm ẩm độ lúa từ 31% xuống 21% là 

3,55 USD/tấn lúa nếu đốt dầu, và 0,46 USD/tấn khi đốt trấu;  vậy, ước lượng chi phí nhiệt đốt 

dầu gấp 7 lần so với đốt trấu.  

Kết luận  

Với lúa thu hoạch ở ẩm độ rất cao, hơn 30% trong vụ hè-thu ở ĐBSCL, sấy tầng sôi đã đạt 

các kết quả sơ bộ rất triển vọng.  Ước tính chi phí sấy cũng phải chăng trong điều kiện 

Việt Nam.  Đang tiếp tục nghiên cứu để cải tiến kỹ thuật, và giảm chi phí sấy hơn nữa. 

Lời cảm ơn 

Nghiên cứu trên thuộc Dự án "ACIAR Project 9008" ở Việt Nam.  Các tác giả cám ơn Trung 

tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế của Australia (Australian Centre for International 

Agricultural Research) đã tài trợ nghiên cứu, và Viện Công nghệ  King Mongkut's -Thonburi, 

Thái Lan đã hỗ trợ kỹ thuật. 
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Ghi chú thêm về STS ở Việt Nam (của người dịch)  

Nghiên cứu trên được báo cáo năm 1995.  Năm 2008, một báo cáo khác của chương trình 

CARD026/VIE05
**

 về STS với hai kết quả chính: a) tốc độ giảm ẩm vẫn nhanh với nhiệt độ 

sấy dưới 90oC;  b) Xen kẽ giữa STS và ủ (tempering) giúp giữ được chất lượng hạt, so với chỉ 

dùng nhiệt độ cao như trước đây.  Có lẽ đây là bài báo thứ hai có nhiều số liệu đo lường ở 

Việt Nam về STS. 

Năm 1995 và 1996, hai mẫu máy đầu tiên STS 1 tấn/h và 5 tấn/h ở ĐH Nông Lâm TP.HCM 

có kết quả kỹ thuật tốt, nhưng đưa vào sản xuất không thành công, vì lúc đó, các công ty xay 

xát lớn không muốn mua mẫu máy giá cỡ 20000 USD cho giai đoạn I của hệ thống hai giai 

đoạn, vì chưa rõ giai đoạn II sẽ dùng máy sấy gì cho hiệu quả hơn máy sấy vỉ ngang đang 

chiếm ưu thế trong dân.  Một máy STS 5 tấn/h do Viện Cơ Điện chế tạo tham khảo mẫu trên, 

cũng cùng chung "số phận" không được chấp nhận.  Đây là những bài học cho thấy dù kỹ 

thuật tốt, nhưng thị trường chưa có thì cũng khó xâm nhập. 

Năm 2011, Công ty Bảo vệ thực vật An Giang (nay là Tập đòan Lộc Trời) thiết lập ngành 

hàng lương thực, với các cụm nhà máy với công suất sấy 1000 tấn/ngày.  Máy STS được 

"sống lại" và phối hợp với máy sấy tháp.  Ví dụ một máy STS 10 tấn/h liên hợp với 4 máy 

sấy tháp, mỗi máy sấy 18 tấn/h.  Máy STS đóng vai trò làm sạch sơ bộ và chỉ giảm ẩm độ 

chừng 3-4%, không xuống dưới 23%.  Trường hợp lúa không ẩm lắm (ẩm độ cỡ 22%) chỉ 

thổi gió trời để làm sạch hạt, để hạt dễ lưu chuyển trong máy sấy tháp (Thập niên 1990, nhiều 

máy sấy tháp được thử nghiệm, nhưng trục trặc vì lúa ướt và dơ làm nghẽn tháp sấy). 

Năm 2013, các kỹ sư ở ĐH 

Nông Lâm TP.HCM, với kinh 

nghiệm đã có trước đó, đã thiết 

kế các máy STS cỡ lớn, và Cty 

Đức Thành (TP Sa Đéc) chế tạo.  

Như ở An Giang, máy STS 20 

tấn/h liên lớp với nhiều máy sấy 

tháp tổng công suất sấy 120 

tấn/h (Hình 5).  Hai máy STS 

cùng công suất được lắp đặt ở 

Tanzania (Phi Châu) để làm 

sạch lúa trước khi vào hai bin sấy bảo quản (Hình 6) đồng thời giảm ẩm độ khoảng 2-3%. 

Các ứng dụng thực tế trên xuất phát từ yêu cầu sản xuất, có vận dụng và sáng tạo của đội ngũ 

thiết kế chế tạo tại các công ty.  Nhưng cũng vì từ yêu cầu thực tế, nên khi thấy "làm cũng 

tốt" thì cứ thế hoạt động dưới áp lực của sản xuất liên tục.  Và rất ít số liệu đo đạc khoa học 

theo kiểu có so sánh đối chứng giữa các thiết kế và ảnh hưởng của các yếu tố (hoặc có nhưng 

được giữ riêng cho mỗi công ty?).  Nên hơi tiếc là đóng góp khoa học về máy STS của 

Việt Nam chưa tương xứng với qui mô sử dụng khá rộng của máy này ở nước ta. 

                                                 

**
 Truong Vinh (ed). 2009. Investigation of rice kernel cracking and its control in the field and during post-

harvest processes in the Mekong Delta of Vietnam. CARD Project 026/VIE05 Final Report. 

Hình 5.  Máy STS 20 tấn /giờ  

 

Hình 6.  Hai máy sấy tại kho bảo 

quản (mỗi bin chứa 500 tấn) 

nhận lúa vào từ hai máy STS 

(Tanzania 2013) 
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4 Tổng quan về sản xuất năng lượng sinh học 

và sản phẩm từ phế liệu chế biến thực phẩm  

Nguồn: Wang L. J
#
. 2013. Production of bioenergy and bioproducts from food processing 

wastes: a review. Transactions of the ASABE Vol. 56(1): 217-229. American Society 

of Agricultural and Biological Engineers. 
#
Department of Natural Resources and Environmental Design,  

North Carolina Agricultural and Technical State University. 

 

Dẫn nhập 

Tổng lượng phế liệu thực phẩm hàng năm trên thế giới khoảng 1300 triệu tấn.  Khoảng 40% 

lượng này ở các nước phát triển phát sinh ở khâu bán lẻ và tiêu dùng, còn với các nước đang 

phát triển  thì 40% ở giai đoạn sản xuất và chế biến (Curry and Pillay, 2012).  Cơ quan Bảo 

vệ Môi trường Mỹ (USEPA) ước lượng mỗi năm ở Mỹ sinh ra 230 triệu tấn rác đô thị, trong 

đó có 29 triệu tấn là phế phẩm ăn uống; năm 2007, chỉ 3% phế phẩm này được phân hủy, còn 

97% là chôn lấp (USEPA 2008; Levis et al 2010).  Rác thực phẩm hại môi trường như làm ô 

nhiễm nguồn nước và gây mùi hôi thối.  Cách xử lý rác nào cũng cần chi phí cao.  Phân tích 

vòng đời (life cycle cost analyses) cho thấy ở Hàn Quốc, tổng chi phí cho mỗi tấn  --từ thu 

gom, chuyên chở, đến xử lý-- với chôn lấp là 77,24 USD, đốt 119,84 USD, ủ phân 

133,63 USD.  Do đó, tỷ lệ Lợi nhuận/Chi phí lần lượt là 0,04; 0,26; 0,22 theo ba cách trên 

(Park et al 2002). 

Phần lớn rác từ chế biến thực phẩm có thể dùng sản xuất năng lượng như bioethanol, 

biodiesel, bio-oil, biogas, hydrogen, syngas (Matteson and Jenkins, 2007) từ đó ra hơi nước 

và điện, giảm bớt mua năng lượng cho chế biến, và giảm chi phí xử lý rác (Wang, 2008).  

Một bể phân hủy kỵ khí ước tính xử lý 165 tấn rác thực phẩm mỗi năm có thể tiết kiệm 

21 610 USD do khỏi chở đi chôn lấp, và sinh được 8 550 USD lợi nhuận từ biogas (Curry & 

Pillay 2012).  Có thể trích ly nhiều hóa chất giá trị cao như phenolics, terpenoids, và alkaloids 

từ rác thực phẩm (Wang & Weller 2006).  Vài loại rác từ chế biến thực phẩm chứa nhiều 

đường, vitamin và chất khoáng có thể nhờ vi sinh vật chế biến thành acid hữu cơ, 

biopolymers, enzymes, antibiotics, antioxidants, và vitamin (Ramachandran et al 2007). 

Chọn lựa một công nghệ xử lý rác tùy thuộc nhiều yếu tố, kinh tế, xã hội, và luật môi trường 

của chính phủ.  Bài này duyệt lại các công nghệ này, có chú ý đến biến rác thực phẩm thành 

năng lượng và các sản phẩm hóa học. 

Phế phẩm của các ngành chế biến thực phẩm  

Phế phẩm từ chế biến rau quả 

Công ty Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) đã đưa ra các chỉ số tham 

khảo (benchmark) ghi ở Bảng 1 (IFC 2007).  Lượng phế phẩm có thể chiếm 20% sản phẩm 

đầu vào để chế biến.   
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Phế phẩm rắn từ rau quả có hàm 

lượng carbohydrate cao, và ẩm độ có 

thể cao đến 95% (wb). Ẩm độ bã ép 

trái cây (pomace) có thể dưới 50%.  

Carbohydrate trong rau quả gồm 

đường hòa tan và polysaccharide thủy 

phân được; một phần lớn  nằm trong 

nước thải từ chế biến;  nước thải phải 

được xử lý theo qui định môi trường, 

là gánh nặng chi phí cho nhà máy 

(El-Kamah et al.2010).   

Phế phẩm từ chế biến  

hạt có dầu 

Bảng 2 chỉ sản lượng dầu-mỡ trên thế 

giới.  Từ 1995 đến 2000, mỗi năm 

Mỹ sản xuất 10,7 triệu tấn dầu thực 

vật, trong đó có 8,3 triệu tấn dầu đậu 

nành (Canakci, 2007). 

Hàm lượng dầu tùy thuộc loại cây.  

Hạt hướng dương có 40-50% khối 

lượng dầu; hạt cải dầu chứa 40% dầu 

(Gercel 2002; Onay et al 2001).  Đậu 

nành chỉ chứa 15-25% dầu, nhưng nhiều protein làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.  

Ngoài ra, bã bánh dầu (oil cake) cũng chứa nhiều protein và chất xơ.  Bảng 3 ghi thành phần 

các chất trong các loại bánh dầu. 

  Bảng 3.  Thành phần các chất trong bánh dầu (Ramachandran et al., 2007).   

 

 

Bảng 1.   Lượng phế phẩm từ chế biến các loại rau quả  

 

Bảng 2.   Sản lượng dầu- mỡ trên thế giới 2003 (Hill, 2006) 
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Phế phẩm từ chế biến hạt lương thực 

Bắp, lúa mì, và lúa nước chiếm 87% sản lượng hạt trên thế giới (FAO 2010), làm thực phẩm, 

thức ăn chăn nuôi và năng lượng.  Chế biến hạt để trích ra chất bột, protein, mõ v.v, cho ra 

nhiều sản phẩm khác.   

Bắp chế biến theo qui trình ướt (wet milling), đầu tiên được ngâm trong nước có pha SO2 

trong 24-48 giờ, nghiền và tách ly cơ học bằng ly tâm, lưới sàng, rửa, thành nhiều thành 

phần, và có thể được tinh lọc thêm.  Các sản phẩm là tinh bột bắp, dầu, bột gluten, bột mầm 

hạt.  Nhu cầu nước có thể đến 1,5 m3 /tấn bắp hạt (Kollacks & Rekers, 1988). 

Xay lúa mì vẫn được dùng nhiều trong công nghiệp ethanol.  Hạt được nghiền khô, rồi thêm 

nước và đun nóng.  Thêm enzym vào bột nhão để thủy phân tinh bột thành đường, và lên men 

và chưng cất thành ethanol.  Bã hèm sau khi tách ethanol được dùng làm thức ăn chăn nuôi 

(Wang 2008).  Âu Châu và Úc chủ yếu dùng lúa mì để sản xuất ethanol. 

Năm 2011 khoảng 128 triệu tấn bắp hạt (chiếm 41% sản lượng bắp ở Mỹ) được dùng cho sản 

xuất ethanol (USDA 2012).  Bã hèm sau khi tách ethanol, chiếm 1/3 lượng bắp đầu vào, cũng 

được dùng làm thức ăn chăn nuôi.  Nước thải qua chế biến chứa 3,3% chất rắn, có thể được 

thu hồi để làm năng lượng tái tạo (Nguyen 2003; Verma et al 2007). 

Phế phẩm từ chế biến thịt  

Các lò mổ gia súc sản sinh một lượng lớn phế phẩm hữu cơ.  Một con gà thịt nặng 1,8- 1,9 kg 

qua lò mổ và chế biến thì 40% là phế/phụ phẩm, gồm: huyết, lông, nội tạng, chân, đầu, 

xương.  Bảng 4 ghi các thành phần của các phế phẩm từ lò mổ gia cầm. 

Bảng 4.  Thành phần phế phẩm hữu cơ thể rắn từ lò mổ gia cầm (Salminen and Rintala, 2002).  

 
Ghi chú [ND]:  

(#1) Tỷ lệ % của khối lượng con vật còn sống.   

(#2) Tổng hàm lượng chất rắn (Total Solid) %TS= (Khối lượng chất rắn khô) /(Nguyên liệu ướt) *100% 

(#3) Hàm lượng chất rắn phân hủy được (Volatile Solid)  %VS =  %TS - %Tro của TS. 

Các vấn đề về quản lý phế liệu từ thực phẩm  

Nếu không được xử lý tốt, rác thực phẩm sẽ ảnh hưởng không tốt đến môi trường.  Chôn rác 

từ lò mổ gia súc có chứa các vi sinh vật có hại, và các hóa chất tích tụ từ thuốc trị hoặc bổ 

sung vào thức ăn gia súc (Salminen và Rintala 2002; Haapapuro et al 1997).  Rác chứa acid 

béo là nguồn gây ô nhiễm; không được phép chôn ở vài nước phát triển.  Cũng như các loại 

rác khác, rác thực phẩm khi phân hủy tạo CH4 gây hiệu ứng nhà kính (Themelis 2003).  Luật 

lệ nghiêm ngặt, chi phí chuyên chở và chôn lấp, đã đưa đến các cách sử dụng khác. 
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Luật lệ cũng qui định phải xử lý nước thải từ chế biến thực phẩm nếu chứa nhiều chất rắn lơ 

lững, hoặc chứa các chất có hại như muối hoặc phẩm màu, trước khi thải ra môi trường 

(Sargent & Steffe 1986).  Ý tưởng "zero waste" (không chất thải) áp dụng khi phế phẩm của 

một cơ sở trở thành nguyên liệu cho một cơ sở khác (Pauli 1998; Wang 2008). 

Gia tăng giá trị cho các phế liệu chế biến thực phẩm  

Thu hồi vật liệu và năng lượng  

Bảng 5 tóm tắt các công nghệ để thu hồi vật liệu và năng lượng từ phế liệu thực phẩm.  Chọn 

qui trình và sản phẩm tùy thuộc nhiều yếu tố (Wang 2008).  Nói chung, phế liệu với ẩm độ 

cao (hơn 50%) thích hợp với các quá trình sinh học như phân hủy kỵ khí;  phế liệu ẩm độ 

thấp thích hợp hơn với các quá trình nhiệt như đốt, hóa khí, nhiệt phân.  Thực tế, chính sản 

phẩm được thị trường chấp nhận mới xác định qui trình chuyển hóa.   

Bảng 5.  Sản phẩm với giá trị gia tăng từ phế liêu thực phẩm thành vật liệu và năng lượng sinh học 
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Làm thức ăn gia súc 

Hầu hết các phế phẩm từ chế biến rau quả đều có thể dùng làm thức ăn gia súc, trực tiếp hoặc 

có thêm dưỡng chất, hoặc sấy khô để bảo quản, hoặc xử lý để dễ tiêu hóa hơn.  Bã bánh dầu 

đậu nành giàu chất đạm làm thức ăn nuôi heo, gia cầm, tôm cá.  Các nguồn thức ăn giàu đạm 

khác là từ chế biến lấy gluten của bắp hoặc lúa mì, hoặc từ cám gạo.  Phế phẩm từ lò mổ cũng 

được dùng làm thức ăn gia súc.  

Làm phân hữu cơ  

Sản xuất phân hữu cơ từ bã các loại bánh dầu không ăn được, do chứa nhiều N, P, K   

(Ramachandran et al 2007).  Các phế phẩm lò mổ được đốt thành phân và diệt được mầm 

bệnh; hoặc được phân hủy háo khí để làm phân ủ hữu cơ, cũng diệt được các vi khuẩn gây 

bệnh (Ritter &Chinside 1995; Mohaibes & HeinonenTanski 2004). Hiện nay (2012) khoảng 

300 cơ sở làm phân ủ ở Mỹ chấp nhận nguyên liệu rác thực phẩm; đa số có công suất ủ dưới 

5000 tấn mỗi năm.  Khoảng một nửa số cơ sở này thuộc hộ kinh doanh hoặc chính quyền đô 

thị, và một nửa thuộc các trường đại học hoặc trang trại.  Các cơ sở ủ phân này lấy giá 20-50 

USD cho mỗi tấn rác thực phẩm cần xử lý (Levis et al 2010). 

Trích ly và tinh lọc các sản phẩm gia tăng giá trị cho phế liệu thực phẩm 

Phế liệu thực phẩm gốc thực vật chứa nhiều chất biến dưỡng (metabolite) sơ cấp như chất 

béo, chất bột, chất đạm; hoặc thứ cấp như phenolic, terpenoid, and alkaloid.  Có thể  trích ly 

và tinh lọc đã dùng làm thực phẩm, dước phẩm, mỹ phẩm, thuốc trừ sâu bệnh v.v (Wildman 

2006; Wang &Weller 2006).  Ví dụ: gluten từ bột mì, protein bắp, mầm hạt bắp, chất béo từ 

bã làm ethanol v.v.  Phế liệu từ sản xuất rượu nho, chiếm 30% khối lượng nho nguyên liệu, 

chứa 10% polyphenol so với khối lượng khô bã nho. 

 

Chuyển đổi sinh hoc phế liệu thực phẩm thành sản phẩm giá trị cao 

Phế liệu từ chế biến thực phẩm có thể dùng sản xuất acid hữu cơ, polymer phân hủy được, 

enzymes, thuốc trụ sinh, chất chống oxy-hóa và vitamin.  Ví dụ, tạo acid lactic nhờ vi khuẩn, 

với 200 g phế liệu từ quán ăn ra được 19 g acid lactic L(+) dùng cho công nghiệp thực phẩm 

hoặc dược phẩm; acid lactic cũng đã chế tạo từ bột whey (phó sản từ làm phô-mai); Mỹ năm 

2007 sản xuất hơn 67 triệu tấn whey.   

Thức ăn thừa cũng được dùng sản xuất glucoamylase (enzyme thủy phân tinh bột thành 

đường để sản xuất cồn); thu được 126 đơn vị EU/mL (EU = enzymatic unit) glucoamylase từ 

dung dịch chứa 2,5% chất thải khô (Wang et al 2008).  Protease (là enzyme thủy phân chất 

đạm) có thể làm chế từ nước thải nhà máy chế biến thịt, có bổ sung thêm 40 bột/lít, và đạt 

năng suất tối đa 60,1 EU/mL sau 88 giờ lên men; đồng thời giảm được 92% nhu cầu oxy hóa 

học (chemical oxygen demand COD) của nước thải (Hernandez et al 2006). 

Polymer phân hủy được polyhydroxyalkanoate (PHA), thay cho plastics từ dầu mỏ, được chế 

tạo từ thức ăn thừa lên men với Cupriavidus necator và lọc qua màng lọc kích thước 0,45 μm 

(Hafuka et al 2011). 
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Biến đổi phế liệu thực phẩm thành năng lượng  

Sản xuất ethanol từ phế liệu thực phẩm chứa nhiều chất bột 

Với hàm lượng đường trong bã trái cây, có thể trực tiếp cho ra ethanol (Hang et al 1986; 

Ngadi &Correia 1992; Nigam 2000). Trong nước dứa có chứa 82,5 g đường/Lít.  Tuy nhiên 

bã từ chế biến hạt chứa nhiều bột hoặc celluose cần thủy phân thành đường, trước khi lên 

men ra ethanol. 

Thu hồi đường từ nước thải như trên cũng giúp giảm BOD (nhu cầu oxy sinh hóa, biological 

oxygen demand) do đó giảm được chi phí xử lý nước thải, hoặc tái sử dụng nước thải. 

Sản xuất biogas (khí sinh học) từ phế liệu chế biến thực phẩm  

Chuyển hóa kỵ khí (anaerobic digestion) có thể tạo ra methane, giảm mầm bệnh, và giảm ô 

nhiễm từ rác thực phẩm;  đã được áp dụng cho phế liệu từ cá (Gebauer 2004), từ thịt 

(Salminen &Rintala 2002), rau quả (Kalia et al 2000), và nước thải từ chế biến (Berardino et 

al 2000).  .  Callaghan et al (2002) nghiên cứu với nguồn phối hợp phế liệu rau quả và phân 

gà trong bể sinh khí có khuấy trộn ở 35°C, thời gian lưu trú HRT 21 ngày, lượng cung cấp 

3,2- 5,0 kg VS/ m3 /ngày.  Kết quả: tăng tỷ lệ phế liệu rau quả từ 20% lên 50% làm tăng năng 

suất sinh methane từ 0,23 lên 0,45 m3 cho mỗi kg VS (volatile solid).  Bã bánh dầu (loại 

không ăn được) cũng được dùng để điều chỉnh tỷ số C/N để vi sinh vật hoạt động tối đa 

(Lingaiah & Rajasekaran, 1986). 

Sản xuất khí hydrogen từ phế liệu chế biến thực phẩm  

Phương pháp dùng chuyển hóa kỵ khí để sản xuất H2 cần kiểm soát độ pH và nhiệt độ thích 

hợp (Pan et al 2008; D. H. Kim et al 2011; Yasin et al 2011).  Độ pH bằng 5,5 là phù hợp; 

thấp hơn 5,0 hay cao hơn 6,5 đều giảm hàm lượng H2.  Nhiệt độ thích hợp cho các vi khuẩn 

tạo H2 như Clostridium sp., Acetanaerobacterium elongatum, và Caloramater indicus là 50-

60 oC, đồng thời ức chế các vi khuẩn tạo acid lactic.  Ví dụ (Pan et al 2008) hàm lượng H2 

cao nhất từ phân hủy kỵ khí rác thực phẩm ở 50 oC là 57 mL H2/gram VS (volatile solid). 

Có thể dùng than hoạt tính để loại bỏ CO2 để đạt H2 nồng độ cao (Redondas et al 2012).  Một 

số phế liệu thực phẩm thiếu chất đạm, nên cần bổ sung cân đối để có H2 bằng phương pháp 

sinh học (Zhu et al 2008). Men Saccharomyces cerevisiae rất hữu ích giúp tạo H2 từ nguồn 

nguyên liệu giàu đạm, như phế liệu bột sữa đã tách bơ (Song et al 2010).   

Sản xuất H2 từ phế liệu thực phẩm thường đi song song với sản xuất khí methane từ các acid 

hữu cơ.  Phương pháp chuyển hóa kỵ khí 2 giai đoạn có thể tách rời 2 loại vi khuẩn tạo H2 và 

tạo CH4 (Zhu et al 2009; Wang & Zhao 2009; Chu et al 2010; Lee et al 2010; Song et al 

2010; Zhu et al 2011).  Giai đoạn đầu thủy phân, tạo acid, và H2.  Giai đoạn hai sản xuất thêm 

CH4.  Giai đoạn đầu giúp rút ngắn thời gian lưu trú của giai đoạn sau; và với nhiệt độ cao 

cũng giúp giết mầm bệnh (Chu et al 2010).  Phương pháp phối hợp này, áp dụng với phế liệu 

sữa đã tách béo, cho hiệu suất chuyển đổi năng lượng đến 55,6-62,0%, so với 10,9-11,8% khi 

chỉ sản xuất H2 (Song et al., 2010). 

Phương pháp dùng nhiệt để sản xuất H2 cũng được áp dụng với phế liệu thực phẩm.  Đầu tiên 

là hóa khí để tạo ra H2, CO, CO2, CH4 v.v.  Khí CO và CH4 cũng được tạo thêm từ các phản 

ứng H2O + CO → CO2 + H2  và and water reforming reaction (2H2O + CH4 → CO2 + 4H2 có 

các chất xúc tác như NaOH (Muangrat et al 2010). 
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Sản xuất nhiên liệu sinh học từ phế liệu chế biến thực phẩm bằng chuyển hóa nhiệt 

Chuyển hóa nhiệt --bao gồm: đốt cháy, nhiệt phân, hóa khí, hóa lỏng-- đã được dùng nhiều 

với sinh khối.  Các phương pháp này đã được dùng cho phế liệu thực phẩm (Shinogi & Kanri, 

2003).  Nếu ẩm độ thấp hơn khoảng 50-60%, không cần sấy khô;  nếu ẩm độ lớn hơn, có thể 

dùng nhiệt dư của quá trình chuyển hóa nhiệt để giảm bớt ẩm độ.   

Đốt cháy phế liệu thực phẩm giảm được khối lượng rác (Digman & Kim 2008; Khoo et al 

2010) và sinh nhiệt để chạy tuốc-bin phát điện, hoặc dùng nhiệt cho chế biến.  Trấu từ chế 

biến lúa gạo được dùng đốt lò tầng sôi 30 kW (Armesto et al 2003).  Caton et al (2010) dùng 

lò đốt gia dụng có cải biến, để so sánh đốt viên gỗ (wood pellet) với viên rác thực phẩm đã 

sấy khô, và rác đã sấy khô không ép viên.  Kết quả: nhiệt độ đốt rác thực phẩm cao hơn nhiệt 

độ viên gỗ, vì nhiệt trị cao hơn.  Khí thải NO, HC, và bồ hóng cao hơn với rác thực phẩm.  

Quan tâm khi đốt sinh ra khí dioxin có hại, nên công nghiệp thực phẩm hạn chế đốt rác thải; 

vả lại phần lớn  rác thực phẩm có ẩm độ cao, khó đốt.   

Có thể dùng phế phẩm chế biến có ẩm độ thấp để hóa khí (gasification), đạt hiệu suất năng 

lượng cao hơn đốt.  Khí ga có thể dùng sản xuất hơi nước hoặc điện.  Mansaray et al (1999) 

dùng lò hóa khí tầng sôi cho trấu;  vận tốc tạo sôi 0,22- 0,33 m/s, tỷ số không khí tương 

đương 0,25- 0,35, và nhiệt độ 665- 830°C.  Kết quả: năng suất sinh ga 1,30- 1,98 Nm3
/kg; 

hiệu suất chuyển hóa carbon 55- 81%;  nhiệt trị cao của khí ga 3,09- 5,03 MJ Nm-3. 

Ở nhà máy chế biến đường, lượng bã mía chiếm khoảng 30% khối lượng nguyên liệu mía, 

nên có thể dùng để phát điện.  Đã sử dụng thiết bị hóa khí kiểu cyclone (Gabra et al 2001)  

cho bột bã mía, với lượng cung cấp 39- 53 kg/h, nhiệt độ lò 820- 850°C, tỷ số tương đương 

0,18- 0,25.  Khí ga sinh ra có nhiệt trị trong khoảng 3,5- 4,5 MJ Nm-3 khí khô 

Nhiệt phân (pyrolysis) chuyển đổi phế liệu thành dầu sinh học, dễ tồn trữ và vận chuyển 

(Ozbay et al 2001; Yorgun et al 2001; Ozcimen & Karaosmanoglu 2004).  Gercel (2002) 

dùng bình phản ứng tĩnh hình trụ để nhiệt phân bánh dầu hạt hướng dương.  Năng suất dầu ra 

được tối đa 48,9% theo khối lượng, ở nhiệt độ 550°C và độ tăng nhiệt 5°C s-1;  nhiệt trị 32.15 

MJ/kg.  Dầu sinh học là hỗn hợp nhiều chất như hydrocarbon, cần, acid hữu cơ, aldehyde v.v; 

để dùng làm nhiên liệu cho xe tàu, cần tinh luyện để giảm độ nhớt, giảm hàm lượng oxygem 

loại bỏ nước (Zhang et al 2007). 

Sản xuất diesel sinh học từ dầu ăn đã sử dụng và mỡ động vật 

Biodiesel hiện được sản xuất từ dầu đậu nành ở dầu 

hạt cải có chất lượng như với dầu ăn, vì thế sản 

phẩm giá cao, khó cạnh tranh.  Các nguyên liệu 

thay thế để giảm gía thành là mỡ động vật, dầu ăn 

đã qua chiên nấu v.v.  Bảng 6 ghi khối lượng các 

dầu mỡ không làm thực phẩm ở Mỹ, chiếm 1/3 

tổng sản lượng dầu mỡ của nước này (Canakci, 

2007). 

Ở Pháp, phế liệu dầu mỡ từ chế biến thực phẩm, nhà hàng, nhà máy xử lý nước thải, và cơ sở 

vệ sinh là 0,55 tấn mỗi năm, với tỷ lệ lần lượt là 29%, 32%, 23%, và 16%  (Mouneimne et al 

2003). 

Bảng 6.  Sản lượng dầu mõ (không làm 

thực phẩm) trung bình ở Mỹ 1995-2000   
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Mỡ đã qua chiên rán, chia ra 2 loại: Mỡ vàng (yellow grease) có độ acid béo tự do (free fatty 

acid FFA) dưới 15%, giá 0,20-0,44 US$/kg, thấp so với giá dầu đậu nành 0,77 $/kg.  Mỡ nâu 

(brown grease) giá rẻ hơn  0,02-0,07 $/kg so với mỡ vàng, nên thích hợp hơn để sản xuất 

biodiesel, cũng rẻ như mỡ phế liệu từ lò mổ (Canakci, 2007). 

01 kg phế liệu dầu mỡ có thể chuyển hóa thành 1 kg biodiesel. Nếu sử dụng hết số lượng mỡ 

động vật ở Bảng 6 thì sẽ có 5,7 tỷ lít diesel.  Lưu ý FFA (0,7-41,8%) trong dầu mỡ và hàm 

lượng nước làm giảm hiệu suất của các phản ứng tạo biodiesel; công nghệ phải thích ứng với 

nguyên liệu đầu vào rất biến động (Ma & Hanna 1999; Wang 2008). 

Kết luận  

Một lượng lớn rác thể rắn từ chế biến thực phẩm phải tốn chi phí để chôn lấp, rác thể lỏng bị 

đổ vào sông suối gây ô nhiễm.  Cần cách khác để bớt chôn lấp, tránh khí nhà kính và nước 

thải độc hại.  Chuyển hóa các phế liệu thực phẩm thành năng lượng và sản phẩm sinh học, sẽ 

giảm chi phí xử lý và tăng thêm lợi nhuận với các quá trình nhiệt, hóa, và sinh học.  Phế liệu 

ẩm độ cao thích hợp với quá trình sinh học, ẩm độ thấp thích hợp với quá trình nhiệt như đốt 

cháy, nhiệt phân và hóa khí.  Có thể sản xuất nhiên liệu sinh học cho xe tàu từ rác thực phẩm, 

qua các công đoạn lên men, ester-hóa, hóa lỏng ga (liquefaction).  Để tăng lợi nhuận, trước 

khi chuyển hóa phế liệu thực phẩm thành năng lượng, có thể dùng vi sinh vật để trích ly các 

hóa phẩm có giá trị như acid hữu cơ, enzyme, trụ sinh, vitamin v.v. 

 

Lời bàn thêm (của người dịch [ND] ) 

Bài báo (ở trên chỉ dịch tóm tắt) cho chúng ta thấy nhiều khả năng chuyển hóa "rác" thực 

phẩm thành năng lượng và hóa chất.  Cùng với liệt kê công nghệ là các con số thống kê 

(ở Mỹ) lượng phế liệu từ chế biến thực phẩm.   

Ở Việt Nam, chúng ta mới chỉ có dữ liệu về sử dụng trấu, bã mía, và khoai mì từ 3 loại cây 

trồng chính.  Hình như chưa có số liệu về phế liệu thực phẩm từ hàng ngàn nhà máy chế biến 

rau quả, sữa, thịt, cà-phê, điều, hồ tiêu, trà v.v, và hàng chục ngàn cơ sở giết mổ gia súc.  

Chắc chắn là một tổng khối lượng không nhỏ.  Cần ưu tiên chọn các loại phế liệu với số 

lượng lớn, và thử nghiệm qui mô pilot với các công nghệ có vẻ phù hợp, từ đó tích lũy kinh 

nghiệm về kỹ thuật, và ước lượng được chi phí chuyển hóa, so sánh với chi phí xử lý chất 

thải. 

 



32 

 

5 Khí hóa gỗ vụn, phế liệu nông nghiệp và chất thải 

bằng thiết bị hóa khí nghịch chiều 

Nguồn: Gautam, G., S. Adhikari, C. Brodbeck, S. Bhavnani, O. Fasina, S. Taylor##. 2011. 

Gasification of wood chips, agricultural residues and waste in a commercial downdraft 

gasifier. Transactions of the ASABE Vol. 54(5): 1801-1807. ASABE. 
##

Department of Biosystems Engineering, and Center for Bioenergy and Bioproducts,  

Auburn University, Auburn, Alabama 

Dẫn nhập 

Khí hóa sinh khối (biomass gasification) dùng nhiệt chuyển đổi sinh khối thành khí cháy 

được để sản xuất nhiên liệu hoặc năng lượng; và phát sinh các phụ phẩm như nhựa đen, than, 

và tro.  Có 3 dạng thiết bị khí hóa: cố định (fixed bed), tầng sôi (fluidized bed), và đồng hành 

(entrained flow).  Khí hóa cố định thuận chiều hoặc nghịch chiều (up draft/ downdraft) đơn 

giản nhất, chỉ thích hợp với qui mô nhỏ, < 10 MW để phát nhiệt, < 1 MWe để phát điện 

(Beenackers 1999), vì nhiệt độ khó đồng đều với cỡ lớn hơn. 

Quá trình khí hóa được mô tả bằng các phương trình sau (Bridgwater 2003; McKendry,2002; 

Skoulou et al 2008): 

 

Ở Mỹ năm 2007 có 1,3 tỷ tấn sinh khối khô, nhưng năng lượng sinh khối chỉ chiếm 3,2% 

tổng cung cấp năng lượng trong nước.  Khí hóa sinh khối sẽ giúp bớt phụ thuộc vào năng 

lượng hóa thạch.  

Nghiên cứu này tập trung vào các nguồn sinh khối có nhiều ở bang Alabama: a. Sản phẩm từ 

gỗ rừng, cỡ 1 tỷ m3/năm (AFC 2010); b. Phân gà và rác đệm từ 1 tỷ con vật/năm;  c. Khoảng 

45 000 tấn vỏ đậu phộng (ALFA 2008), chiếm khoảng 1/10 lượng vỏ ỏ Mỹ.  Nghiên cứu ảnh 

hưởng của ẩm độ sinh khối và lượng cung cấp  đến thành phần khí ga và nhiệt trị từ các 

nguyên liệu trên,  
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Phương pháp thực nghiệm  

Mô tả hệ thống thiết bị  

 

Hính 1.  Thiết bị khí hóa Auburn; và sơ đồ kích thước, A1, T1...T4 là các vị trí đạt cặp nhiệt điện  

Thiết bị nghiên cứu do công ty Community Power Corporation ở Colorado thiết kế.  Sinh 

khối được cung cấp vào hai thùng 1 và 2, có sàng lọc để chi nhận các phần tử kích thước 

trong khoảng 6- 44 mm; và vit tải đưa vào buồng khí hóa.  Một cảm biến độ cao kích hoạt 

khởi động vít tải khi mặt trên lớp sinh khối xuống thấp hơn một mức định trước.  Không khí 

sơ cấp được lấy từ lỗ hở phía trên.  Buồng phản ứng có chiều cao 1200 mm và đường kính 

trong 350 mm.  Vỏ đồng tâm ở ngoài dùng cho không khí thứ cấp, do các ống thổi từ hông, 

với quạt 1/3 HP, để giữ cho nhiệt độ đồng đều (Hình 1).  Ghi lò được lắc với khoảng thời 

gian điều chỉnh được, để xả tro.  Buồng khí hóa cũng được lắc đều đặn để tránh sinh khối bị 

đóng bánh ở trong.  Bộ phận khí hóa được nối với động cơ nổ và máy phát điện để sản sinh 

25 kWe. 

Hệ thống được kết nối với chương trình máy tính LabVIEW.  

Hoạt động của hệ thống  

Trước khi khởi động, cần kiểm tra các đường nối không bị rò rĩ, hệ thống điện, mức than gỗ 

trong lò.  Nung nóng toàn buồng khí hóa đến 40oC bằng điện trở trước khi đốt than mồi, để 

tránh đọng nước.  Than được đốt mồi bằng vòi đánh lửa trong buồng khí hóa.  Đo nhiệt độ 

với các cặp nhiệt điện loại K (T1...T4 ở Hình 1) và tự động chuyển vào máy tính sau mỗi 

15 s.   Bắt đầu thổi không khí sơ cấp ở mỗi mức ngang với mỗi cảm biến nhiệt khi nhiệt độ 

đạt 350 oC.  Cung cấp sinh khối vào khi T1, T2, hoặc T3 vượt quá 800 oC.   
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Do các viên ép dễ lưu chuyển hơn và dung trọng lớn hơn so với dăm gỗ, đã tăng thời gian lưu 

trú với các viên ép, bằng cách giảm tần số lắc của ghi lò 4 lần, và của buồng khí hóa 1,3 lần 

so với dăm gỗ.   

Bộ trao đổi nhiệt làm nguội khí ga sinh ra, đồng thời hâm nóng không khí thứ cấp.  Khí ga đi 

qua bộ lọc để loại bỏ muội than và tạp chất.  Dù khí đã làm sạch có thể đưa vào động cơ, 

nhưng ở nghiên cứu này khí được đốt bỏ, vì mục đích là xem xét ảnh hưởng các sinh khối và 

điều kiện vận hành đến thành phần ga.  Ga sạch được lấy mẫu và phân tích "on-line". 

Thiết bị hoạt động ổn định (steady state, khi nhiệt độ đo với T1...T4 ổn định ở 800oC) sau khi 

khởi động khoảng 30- 60 phút, tùy thuộc loại nguyên liệu, điều kiện vận hành, và môi trường. 

Khi đã ổn định, ta xem xét áp suất và nhiệt độ khí thoát ra.  Nhiệt độ khí vào bộ giao nhiệt là 

500-600 oC, và thoát ra là 100-130 oC; áp suất tối đa và nhiệt độ khí thoát cho phép là 1,3 kPa 

và 135 oC trong 3 phút.  Quá mức cho phép chỉ rằng buồng hóa khí bị nghẹt. 

Lý tưởng là không có O2 trong khí ga; thực tế O2 chiếm 0,5-2,0% theo thể tích khô, do rò rỉ ở 

khí thoát trước khi đo.  Báo cáo về thành phần ga không kể đến oxygen; nếu O2 vượt quá 2% 

phải kiểm tra lại trước khi lấy mẫu.   

Khi ngừng hoạt động sau 4-5 giờ thí nghiệm, cần bảo đảm không còn khí ga trong buồng 

phản ứng.   

 

Hình 2.  Các loại nguyên liệu sinh khối được thí nghiệm  

Thu thập và phân tích số liệu  

Bốn loại nguyên liệu sinh khối được thử nghiệm: viên vỏ đậu phộng, viên phân gà, viên mạt 

cưa, và dăm gỗ thông (Hình 2).  Dùng máy ép viên cỡ nhỏ "CL5" của công ty California 

Pellet Mill;  qui trình ép viên đã được mô tả trước đây (Colley et al 2006; McMullen et al 

2005). 

Đã dùng cách sau để xác định lượng cung cấp:  Khởi động khí hóa với nguyên liệu từ Thùng 

chứa II cho đến khi đat trạng thái ổn định nhiệt độ; rồi cung cấp từ Thùng I cho đến cạn hêt, 

và đo thời gian tương ứng để tính lượng cung cấp.  Giữ cho lượng cung cấp không đổi với 

cảm biến độ ngang khi mặt trên lớp sinh khối xuống thấp hơn một mức định trước. 

Thành phần khí ga được đo bằng "gas analyzer 7905AQN4, Nova Analytical Systems" ngay 

khi vận hành.  Dụng cụ đo có khoảng đo O2 0-25%, CO 0-25%, CO2 0-20%, CH4 0-10%, và 

H2 0-20%, tính theo thể tích, với độ chính xác ±1% của thang đo.  Cảm biến cho CO, CO2, 

CH4 là NDIR (non-dispersive infrared), cho H2 là thermal cell, cho O2 là electrochemical 

sensor.  Cân chỉnh dụng cụ đo bằng các mẫu chuẩn: 20,04% H2; 25,16% CO; 20,05% CO2, 

9.958% CH4, không khí làm mẫu cho O2.  Phần còn lại là nitrogen.  Bỏ qua các hydrocarbon 
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vì chiếm thể tích dưới 1% (Warnecke 2000).  Coi như không có khí NOx  vì nhiệt độ phản 

ứng không cao nên, vả lại hàm lượng N trong sinh khối cũng thấp. 

Tỷ số tương đương (equivalence ratio ER) là tỷ số giữa lượng không khí cung cấp thực tế so 

với lượng cung cấp đốt lý thuyết (stoichiometric combustion), được tính từ lưu lượng cung 

cấp không khí.  Nhiệt trị cao (higher heating value HHV) của khí ga bằng tổng số nhiệt trị các 

thành phần ga.  Kiểm tra cân bằng C (carbon balance) giữa hàm lượng C trong nguyên liệu 

vào, và tổng lượng C ở đầu ra CO, CO2, and CH4; lý thuyết là 1, ở các thí nghiệm này nằm 

trong khoảng 0,96-1,07, vì không tính C trong muội than và nhựa đen (tar); với khí hóa 

nghịch chiều ít có nhựa đen (Gautam 2010). 

Tính chất của sinh khối  

Đo ẩm độ theo tiêu chuẩn ASTM E871-82, nung mẫu 16 giờ ở 103°C.  Đo dung trọng bằng 

cách cân sinh khối đựng trong vại có thể tích 946 mL.  Đo lượng tro theo ASTM E1755-01, 

nung mẫu 0,5-1 g trong lò 575°C ±25°C for 3 giờ.  Phân tích  nguyên tố ở Phòng thí nghiệm 

Midwest Microlab LLC.  Đo HHV bằng " bomb calorimeter" và kiểm chứng với ASTM 

D2015-96.  Kết quả ở Bảng 1. 

              Bảng 1.  Tính chất sinh khối cung cấp cho thiết bị khí hóa  

 
    [a] Oxygen, từ phép trừ O = (100‐ C‐ H‐ N‐ S‐ ash). 
    [b]

 n/d : not detectable (không phát hiện).   

Kết quả và thảo luận  

Thành phần khí ga từ các loại nguyên liệu sinh khối  

Bảng 2. Thành phần khí ga từ các loại nguyên liệu sinh khối 

 
  [a] Số trong ngoặc là độ ẩm (% cơ sở ướt) của sinh khối cho khí hóa.   
           [b]

 n/a = not available  =  không có số liệu. 

Bảng 2 ghi thành phần khí ga ở lưu lượng không đổi 65 Nm3
 h-1, dù không thể điều chỉnh để 

ẩm độ như nhau, ghi nhận lượng cung cấp từ 26,5 kg h-1
 với dăm gỗ đến 31 kg -1

 với viên vỏ 
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đậu phộng (dễ lưu thông hơn).  Khí ga từ vỏ đậu phộng có % CO và H2 cao nhất nên nhiệt trị 

cũng cao nhất.  Ngược lại, phân gà có % CO và H2 và HHV thấp nhất vì chứa nhiều tro và ẩm 

độ.  Thành phần ga của dăm gỗ tương tự như các báo cáo trước đây (Wei 2005; Wei et al 

2009), với dăm gỗ sồi đỏ: 22,16% ±2,39% CO;  3,07% ±0,81% CH4,  17,55% ±1,10% H2,  

11,89% ±1,17% CO2 ; HHV = 5,79 ±0,52 MJ Nm-3
 ứng với ẩm độ từ 9 đến 19% wb. 

Ảnh hưởng của ẩm độ sinh khối đến thành phần khí ga 

  Bàng 3.  Ảnh hưởng của ẩm độ dăm gỗ thông thành phần khí ga 

 

Vẫn giữ lưu lượng không đổi 65 Nm3
 h-1, coi như gián tiếp giữ lượng cung cấp không đổi. 

Bảng 3 ghi thành phần khí ga của dăm gỗ thông với các ẩm độ khác nhau.  Khi ẩm độ tăng, 

%CO giảm, còn CO2, H2, và  CH4 tăng/giảm không rõ ràng.  Một tài liệu trước (Wei et al 

2009) cũng cho kết quả tương tự.  Do phần mềm điều khiển nhiệt độ không đổi (T1=925°C, 

T2=900°C, T3=850°C, T4=825°C) bằng cách thay đổi lượng không khí thứ cấp, nên có thể 

một phần H2 và CH4 sinh ra bị đốt cháy, làm giảm nhiệt trị ở ẩm độ cao; để ý tỷ số tương 

đương ER cũng tăng với ẩm độ cao. 

Ảnh hưởng của lượng cung cấp sinh khối đến thành phần khí ga 

Chọn hai lượng cung cấp sinh khối 16,4 và 22,2 kg h-1, tương ứng với điều chỉnh lưu lượng 

ga 45 và 55 kg h-1.  Tăng lượng cung cấp, %CO tăng đáng kể, còn CO2, H2, và  CH4 hầu như 

không tăng (Bảng 4).  Giảm lượng cung cấp, tỷ số tương đương ER tăng, làm giảm nhiệt trị 

ga. đồng thời giảm nhiệt độ và tăng đóng muội than (char) trong buồng phản ứng.  Trước đây, 

Skoulou et al (2008) nghiên cứu với dăm gỗ ô-liu và xác định ER tối ưu là 0,42;  Zainal et al 

(2002) nghiên cứu với dăm gỗ và xác định ER tối ưu là 0,38. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của lượng cung cấp đến thành phần khí ga  

 
    Số trong ngoặc là độ ẩm (% cơ sở ướt) của sinh khối cho khí hóa.   

Khí hóa viên phân gà 

Khí hóa phân gà không thành công vì bị đóng bánh và tạo xỉ (Hình 3), do hàm lượng tro cao, 

khoảng 33%; do bị nghẹt, thử nghiệm không kéo dài được hơn 2 giờ.   

Xỉ tro được tạo nên khi đạt nhiệt độ nung chảy (fusion temperature) các chất khoáng trong 

sinh khối.  Điều kiện nhiệt độ đủ để tạo khí ga nhưng không cao đến mức làm tan chảy tro.  

Abelha et al (2003) báo cáo nhiệt độ nung chảy với phân gà là 659 oC.  Nhưng nghiên cứu  
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của chúng tôi cho thấy nhiệt độ này cao hơn nhiều (Bảng 5).  

Các phân tích được thực hiện ở 2 phòng thí nghiệm khác 

nhau, và sai biệt kết quả không quá 5%.  Điểm chưa hiểu nổi 

là các nhiệt độ này của phân gà không khác nhiều so với nhiệt 

độ nung chảy của vỏ đậu phộng; thế mà khí hóa vỏ đậu  

phộng không có trục trặc gì cả. 

 

Hình 3.  Xỉ (clinker) lấy từ ghi 

lò khí hóa phân gà  

Bảng 5.  Các nhiệt độ nung chảy của sinh khối (Kết quả  từ Alabama Power General Test Laboratory)  

 
   [b] Số trong ngoặc từ Hazen Research, Inc. 

Ghi chú [ND]: Các nhiệt độ IT, ST, HT, FT ứng với quan sát 

hình biến dạng của một mẫu tro được nung nóng đến 1600oC; lúc 

đầu là hình chóp (IT), chảy dần và cuối cùng dẹp như nút áo (FT). 

Kết luận  

Nghiên cứu về khí hóa 4 loại sinh khối với một lò sinh ga ở Alabma đạt các kết quả sau:  

●Khí ga có nhiệt trị tốt;  ●Tỷ số tương đương ER cao và ẩm độ cao ảnh hưởng không tốt đến 

thành phần ga và nhiệt trị;  ●Vỏ đậu phộng cho nhiệt trị ga cao nhất, ga từ mạt cưa và dăm gỗ 

cũng tốt, cần nghiên cứu thêm về ER và ẩm độ tối ưu để hóa ga;  ●Khí hóa phân gà gặp khó 

khăn, cần nghiên cứu tiếp tục về xử lý nguyên liệu và điều kiện vận hành.   

Lời bàn thêm (của người dịch) 

Khí hóa cố định nghịch chiều (downdraft) như trong thí nghiệm trên, cũng như trong sản xuất 

chưa cải tiến gì nhiều từ thập niên 1980
*.#

,đến 2010 vẫn làm nhỏ (đơn vị kW) không cải tiến 

gì đáng kể.  Hóa khí cỡ lớn (vài trăm kW hoặc MW) chưa cạnh tranh với kỹ thuật đốt để chạy 

turbin hơi nước.  Chưa kể vấn đề cung cấp nguyên liệu vì nguồn nguyên liệu phân tán, làm 

cho năng lượng sinh khối không kinh tế so với các dạng năng lượng tái tạo khác.  Ở Đông 

Nam Á, Campuchia và Myanmar đến thập niên 1990 đã có rất nhiều lò hóa khí chạy động cơ 

cho máy xay xát lúa gạo, cỡ vài chục kW;  nhưng từ 2010 đã giảm hầu như gần hết.  Những 

dự án hóa khí ở Indonesia cỡ dưới 100 kW cũng không còn hoạt động. Ở Việt Nam, các nhà 

máy xay xát chạy ga trấu cuối cùng đều ngưng hoạt động khoảng 1995 khi điện lưới ổn định 

với giá rẻ hơn nhiều.   

Có lẽ hướng nghiên cứu hóa khí sinh khối cỡ lớn cho sản xuất là khí hóa tầng sôi, liên tục;  

nhưng phải song song giải quyết vấn đề tập trung nguyên liệu từ các nguồn phân tán... 

                                                 

*.#
 Reed T.B. & A. Das. 1988. Handbook of Biomass Downdraft Gasifier Engine Systems.  

        Solar Energy Research Institute. https://www.nrel.gov/docs/legosti/old/3022.pdf . 
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6 Bảo quản lạnh chuối bằng thay đổi khí trong bao bì 

Nguồn: Williams O. J., K.D. Golden, G.S.V. Raghavan, Y. Gariépy. 2002. Modified 

Atmosphere (MA) Refrigerated Storage of Bananas. Proceedings of the ASAE Annual 

International Meeting / CIGR XVth World Congress, Chicago, Illinois, USA July 28-31, 2002 
*
Department of Agricultural and Biosystems Engineering, McGill University. 

Dẫn nhập 

Rau quả là vật thể sống, tiếp tục hô hấp sau khi thu hoạch.  Mức độ hô hấp (respiration rate 

RR) được biểu thị bằng lượng O2 tiêu thụ hoặc CO2 phát sinh trên mỗi đơn vị sản phẩm trong 

mỗi đơn vị thời gian (Bidwell 1979).  RR càng cao, sản phẩm càng hao tổn khối lượng và 

chất lượng.  Bảo quản để giữ chất lượng rau quả tươi thường dùng nhiệt độ thấp kết hợp với 

không khí ẩm độ cao. So với cách bảo quản với khí quyển thường (Regular atmosphere RA);  

cách khác để bảo quản lâu dài hơn, đó là Khí quyển điều chỉnh (Controlled atmosphere CA) 

hoặc Khí quyển biến đổi (Modified atmosphere MA) bằng cách thay đổi hàm lượng O2, CO2 

và ethylene, khác với khí quyển thường.  MA chỉ thay đổi khí ban đầu cho vận chuyển, còn 

CA giữ khí không đổi trong thời gian bảo quản (Kader et al 1989).  Ưu điểm lớn  nhất của hệ 

thống CA/MA là làm giảm hô hấp và làm chậm quá trình chín trái cây, ví dụ giảm O2 dưới 

8% và/hoặc tăng CO2 trên 1%.  Có 3 cách thay đổi thành phần khí:  điều chỉnh O2, điều chỉnh 

CO2, và sản sinh hơi ethylene (Raghavan & Gariépy 1985; Baugerod 1980).  Ngoài ra, một số 

hóa chất khác hoặc các tia chiếu xạ, cực tím v.v cũng làm chậm chín trái cây (Leonce 1974; 

Marriot 1980; Vendrell 1970; Beccari 1969; Kao 1971; Blankenship & Sisler 1993; Sisler et 

al 1996; Jiang et al 1999).  Sử dụng SO2 để kiểm soát nấm bệnh đã có từ đầu thế kỷ 20 và nay 

được dùng cho nho và chanh (Marois, et al 1986; Opperman et al 1999).  Ethylene oxide 

(EO) được phát hiện có khả năng làm chậm quá trình chín một số sản phẩm như cà chua và 

táo (Beyer 1975; Lieberman et al 1964). 

Chuối là cây thực phẩm được trồng ở 120 nước với tổng sản lượng 56 triệu tấn (FAO, 1999) 

liên quan đến 100 triệu nông dân.  Nhưng chuối "ăn tráng miệng" xuất khẩu chủ yếu do một 

số công ty khống chế, sản xuất lớn và có khả năng bảo quản để chuyên chở đi xa (Wardlaw 

1961) bằng phương tiện ít tốn kém.  Bảo quản với khí quyển biến đổi MA thường dùng bao 

bì "low density polyethylene LPDE".  Có thể làm chậm quá trình chín bằng potassium 

permanganate để hút bớt ethylene (Jiang et al 1999; Chamara et al 2000) hoặc với thành phần 

khí ít O2 và nhiều CO2.  Ví dụ với 2- 3% O2  và  5% CO2, thời gian bảo quản chuối kéo dài 

đến 4- 6 tuần (Truter & Combrink 1990).  Lưu ý sử dụng CA/MA quá nhiều dẫn đến chi phí 

cao để tạo ra và bảo trì hệ thống khí quyển (Marchal 1998). 

Mục đích nghiên cứu này đánh giá sử dụng màng mỏng silicon (silicone membrane) và kênh 

khuếch tán (diffusion channel) để tạo môi trường MA/CA cho bảo quản chuối Giant 

Cavendish.  Nghiên cứu cũng đánh giá khả năng xử lý với EO và SO2 cho bảo quản loại 

chuối này. 
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Phương pháp và Phương tiện  

Trái cây   

Giống chuối (Musa acuminata, cv. Giant Cavendish) được một nhà nhập khẩu chuối ở 

Montreal (Canada) cung cấp, đã thu hoạch trước đó 8- 14 ngày, và được xử lý bằng 

thiabendazole 100 ppm để tránh nhiễm nấm.  Mỗi nải chuối được nhúng vào dung dịch 

100 ppm thiabendazole trong 2 phút và để ráo và trữ lạnh; lấy ra từ kho lạnh phải để 12- 18 

giờ ở nhiệt độ thường trước khi thí nghiệm. 

Mỗi thí nghiệm cân với khoảng 5 kg chuối và đặt vào phòng bảo quản.  Mẫu đối chứng là 

chuối bao bằng túi polyethylene có đục lỗ ở điều kiện khí quyển thường RA. 

Phương  tiện bảo quản  

Các thí nghiệm tiến hành trong phòng giữa lạnh ở 15°C, kích thước 4,5m x 3,0m x 2,1m cao; 

và kéo dài trong 6 tuần đến khí tất cả chuối đều chín. 

Màng silicone  

Màng silicone gồm tấm lưới Tergal (52- 54 g m-2) phủ bằng lớp cao su silicone ≈ 90 µm; có 

độ thẩm thấm với CO2 , O2, và C2H4 lần lượt là 1750, 320 và 700 dm3 ngày-1 m-2; và tỷ số lựa 

chọn (selectivity ratio) của CO2/O2 là 5,5; của CO2/C2H4 là 2,5 (Gariépy et al1986).  

Tính diện tích màng mỏng tùy vào mức yêu cầu CO2  trong phòng bảo quản, theo công thức: 

 
với:   Area = diện tích màng (cm2);    

  RR =  tốc độ phát sinh CO2 từ sản phẩm theo điều kiện CA yêu cầu (mgCO2 kg-1
 h-1);  

  ms  = khối lượng sản phẩm bảo quản (kg);  

  PCO2 = độ thẩm thấu của màng với CO2;  

  %CO2 = gradient CO2 qua màng mỏng (%);  

  1,977 = hệ số đổi đơn vị. 

Hệ ống khuếch tán (Diffusion channel system) 

Ống (kênh) khuếch tán nối kết không khí trời với khí quyển trong buồng bảo quản; từ đó có 

thể điều chỉnh nồng độ oxygen trong buồng bảo quản, thông qua khe ống hẹp cho phép 

khuếch tán theo một chiều; O2 được giữ trong khoảng 1,5- 18% tùy chiều dài ống và khối 

lượng sản phẩm bảo quản.  Nồng độ CO2 coi như bằng 0% nhờ chất hút khí như vôi tôi, 

hydrated lime (Ratti et al 1998).  Chuyển động khí qua ống khuếch tán theo định luật Fick, từ 

nơi nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp.  

Chiều dài ống khuếch tán tính theo công thức: 

 
với: L = chiều dài tấm cản khuếch tán (m).    Ac = tiết diện ống khuếch tán (m2).    

  c = nồng độ khí (mol.m-3).    DO2-N2 = hệ số khuếch tán oxygen trong N2 (m
2.h-1). 

  yO2 = phân số mole (fraction) của O2. (trong không khí air; hoặc trong buồng chamber). 

  rO2 = mức độ hô hấp (mg O2. kg-1.h-1);    ms =  khối lượng sản phẩm bảo quản (kg). 
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Buồng bảo quản thí nghiệm  

Buồng làm bằng ống PVC dài 50 cm, đường kính trong 25 cm.  Hai đầu là các tấm acrylic 

trong suốt dày 6 mm, được siết giữ với nhau bằng các thanh ren, để dễ mở hoặc đóng kín 

buồng.  Màng silicone với ống khuếch tán được dán nối với tấm nắp acrylic (Hình 1). 

 

Hình 1.  Sơ đồ Buồng bảo quản thí nghiệm với ống khuếch tán 

Đệm làm bằng neoprene làm kín hai đầu buòng;  để kiểm tra, bơm không khí vào buồng tới 

áp suất 5 kPa, coi như buồng kín nếu áp suất không đổi sau 20 phút. 

Đo các khí phát sinh từ hô hấp 

Đo các thành phần ga với thiết bị sắc ký khí (gas chromatograph, GC) SRI 8610A, có cảm 

biến nhiệt (thermal conductivity detector).  Khí mang đỡ (carrier gas) là helium với mức 30 

ml/phút.  Hai mẫu khí lấy từ buồng bảo quản, mỗi mẫu 0,5 ml được tiêm vào thiết bị GC. 

Đo tốc độ hô hấp RR 

RR và khí ethylene sinh ra được đo ở 15°C dưới khí quyển thường RA.  Lần đo đầu tiên, 

buồng chứa 5 kg chuối được đóng kín trong 3 giờ và đo lượng oxygen tiêu thụ tương ứng.  

Sau đó, cứ 2 ngày đo một lần trong thời gian bảo quản.  Tốc độ hô hấp RR được tính theo 

công thức (Ratti et al 1998):    r  =  (dCO2 /dt) * (V /ms)  

Tỷ số hô hấp (Respiratory Quotient, RQ) được tính theo công thức (Bidwell, 1979): 

RQ =  MCO2ev / MO2cons  

với:   MCO2ev = khối lượng CO2 sinh ra (mg);    MO2cons = khối lượng O2 tiêu thụ (mg). 

Bảo quản chuối với kỹ thuật MA/CA và màng silicone 

Với khí quyển chứa 3% O2 và 5% CO2, các diện tích màng sử dụng là 50,3 cm2, 98,6 cm2 và 

158,4 cm2, tương ứng với ước lượng tốc độ hô hấp RA 20% cao hơn, 20% thấp hơn, và 60% 

thấp hơn so với bảo quản ở khí quyển thường RA.  Phương pháp:  súc với hỗn hợp 90% N2, 

5% O2 và 5% CO2 trong 4 phút để thành phần khí xấp xỉ 3% O2 và 5% CO2.  Giữ trạng thái 

này trong 6 tuần.   

Bảo quản chuối với kỹ thuật MA và ống khuếch tán 

Khi bảo quản với MA/CA ở 3% O2 và 5% CO2, các chiều dài của ống khuếch tán (tiết diện 

0,18 cm2) là 4 cm, 7 cm, và 10 cm  để ước lượng ba mức hô hấp thấp hơn 50%, 13%, và cao 
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hơn 20% so với khí quyển thường RA.  Phương pháp:  Mỗi buồng bảo quản được cho vào 

100 g vôi Ca(OH)2 để loại bỏ CO2. Sau đó, súc với hỗn hợp 90% N2, 5% O2 và 5% CO2 trong 

4 phút để thành phần khí xấp xỉ 3% O2 và 5% CO2.  Giữ trạng thái này trong 6 tuần.   

Tăng thời gian bảo quản bằng ethylene oxide 

Thí nghiệm làm chậm chuối chín bằng Ethylene oxide (EO) với các nồng độ 50, 100, 200, 

400 ppm.  Khi đã súc với EO để đạt nồng độ mong muốn, buồng bảo quản được làm kín và 

giữ trong 12 giờ, sau đó mở ra tiếp xúc với khí quyển thường RA.  Cứ mỗi 2 ngày, đo tốc độ 

hô hấp và tốc độ sản sinh ethylene cho đến khi chuối chín. 

Tăng thời gian bảo quản bằng sulphur dioxide 

Thí nghiệm với Sulphur dioxide với ba nồng độ 2, 8, 15 µg.kg-1 để ngừa nhiễm nấm mốc và 

kéo dài thời gian bảo quản chuối.  Các túi nhỏ chứa và sinh SO2 được đặt trong buồng bảo 

quản trong thời gian thí nghiệm.  Các buồng có khí quyển MA hoặc RA. 

Đánh giá chất lượng chuối 

Đánh giá lúc bắt đầu và lúc kết thúc các thí nghiệm.  Đo màu vỏ chuối với thiết bị Minolta 

Chroma Meter Model CR-300b, được các giá trị L, a, và b.  Đo ẩm độ ruột và vỏ chuối bằng 

tủ sấy 75 oC trong 2 ngày (Rahman et al 1995).  Đo độ chặt ruột chuối bằng dụng cụ Soiltest 

Pocket Penetrometer Model CL-700, với đầu đo tối đa đến 5 kg cm-2.  Đo hai lần cùng bên và 

lấy trung bình (Medlicott et al 1990). 

Các mẫu ruột chuối đã xay với nước (tỷ lệ 1:5) và ly tâm trong 5 phút; để đo độ Brix với 

phản xạ kế (refractometer).  Hỗn hợp này cũng được dùng để đo độ acid định chuẩn 

(titratable acidity, đơn vị: % malic acid) bằng dung dịch NaOH (0,1N), với phenolphthalein 

làm chất chỉ thị (Rahman et al 1995). 

Đo lượng đường với phương pháp quang phổ (spectrophotometric) theo Martin et al (2000).  

Đánh giá cảm quan và ghi tỷ lệ so với số lượng bảo quản:  Màu sắc được chấp nhận khi độ 

biến màu tối thiểu.  Một ban 15 người đánh giá chung, mùi, vị, màu sắc, độ ngọt của chuối 

bảo quản.  Đối chứng là chuối mua ở siêu thị bán lẻ.  

Phân tích thống kê  

Số liệu được phân tích với ANOVA, Student Newman Keul’s LSD.  Số liệu đánh giá cảm 

qua được xếp hạng với trắc nghiệm Kruskhall-Wallis/Wilcoxon. 

 

Kết quả và Thảo luận  

Nhiệt độ trong phòng lạnh thay đổi từ 14°C đến 15,5°C;  ẩm độ không khí 70-80% ở ngoài;  

nhưng gần 100% trong buồng bảo quản, có nước ngưng tụ.  Tất cả các thí nghiệm với 

MA/CA với nồng độ O2 thấp đều cho thấy giảm hư hại từ nấm mốc, do giảm hô hấp; điều này 

đã được báo cáo trước đây (Bohling & Hansen 1977; Reeleder et al 1988). 
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Tốc độ hô hấp và sản sinh ethylene  

Tốc độ hô hấp của chuối Cavendish ở khí quyển thường (RA) 15°C và 70- 80% ẩm độ không 

khí, đo được là 7,5 ± 0,7 mg CO2 kg-1 h-1;  và chuối chín hoàn toàn sau 29 ngày.  Tỷ số hô 

hấp RQ trong khoảng 0,98 ± 0,30 chứng tỏ sự cân bằng giữa các quá trình háo khí và kỵ khí 

(Wills et al 1989).  Ở điều kiện RA, tốc độ hô hấp tăng từ 7 mg CO2 kg-1 h-1với chuối xanh, 

đến 60 mg CO2 kg-1 h-1 khi chuối chín; còn tốc độ sinh ethylene tăng từ 0,1 µL kg-1 h-1 lên 6 

µL kg-1 h-1. Sau đó hai tốc độ này giảm dần khi chuối "lão hóa" (senescence), màu vàng trở 

nên nhạt với các đốm đen (Lieberman 1979). 

Kết quả bảo quản chuối với kỹ thuật MA/CA và màng silicone 

Kết quả bảo quản tối ưu đạt được với khí quyển MA và màng silicone diện tích 50,3 cm2, tốc 

độ hô hấp đo được 2,8 ± 0,3 mg CO2 kg-1 h-1, chỉ bằng 40% so với khí quyển thường RA.  

Thông thường, nồng độ O2 phải dưới 10% mới làm chậm sự hô hấp.  Hình 2 cho thấy diễn 

biến của  O2 (giảm) và CO2 (tăng) trong buồng bảo quản.  Với diện tích màng 50,3 cm2 nhỏ 

nhất, đã đạt được điều kiện khí quyển MA/CA tối ưu với 3% O2 và 3,5% CO2 trong vòng 10 

ngày và giữ như thế suốt thời gian bảo quản; chất lượng chuối được giữ rất tốt.  Với màng 

98,6 cm2 và 158,4 cm2 , nồng độ O2 lần lượt là 2,5% và <2%,  CO2 lần lượt là 6% và 7-9%.   

Phân tích cảm quan cho thấy giữa bảo quản đối chứng và bảo quản MA/CA, có khác biệt ý 

nghĩa, tức là MA/CA cao hơn về chất rắn hòa tan (total soluble solids TSS), về số lượng 

chuối được chấp nhận, về tổng lượng đường (total sugars TS), và về độ acid định chuẩn 

(titratable acidity TA).   

 

Hình 2.  Diễn biến O2 (ο) and CO2 (♦) trong thời gian bảo quản với màng silicone 50,3 cm2  

Khối lượng hao hụt với MA/CA thấp hơn (P<0,05) so với đối chứng ở khí quyển thường.  

Ẩm độ ở khí quyển MA/CA gần bão hòa 100%; còn ở khí quyển thường khoảng 70-80%, 

mất ẩm ở bề mặt làm tăng vết trầy bẩn, khó chấp nhận hơn (Wills et al 1989). 

Sau 45 ngày ở 15°C, chất lượng chuối bảo quản tốt nhất vẫn với màng 50,3 cm2, màu tươi, rất 

ít nấm mốc;  đánh giá cảm quan mùi vị tốt hơn hẳn so với đối chứng.  Kết quả ghi ở Bảng 1. 

Kết quả bảo quản chuối với kỹ thuật MA và ống khuếch tán 

Với khí quyển MA, dùng vôi để loại bỏ CO2, ống khuếch tán 4 cm ngắn nhất là hiệu quả nhất 

để đạt và giữ điều kiện MA;  Hình 3 cho thấy diễn biến trong 4 tuần của O2 (giảm) và CO2 

(tăng) trong buồng bảo quản;  yêu cầu thiết kế 5% O2 và 7% CO2  đã đạt được sau 15 ngày và 
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giữ được ở mức đó.  Với ống khuếch tán 7 cm, đạt yêu cầu này sau 17 ngày.  Ống 10 cm dài 

nhất chỉ đạt 3% O2 và 8% CO2  trong 20 ngày; dù O2 thấp hơn 1-2%, nhưng CO2 cao làm 

giảm chất lượng chuối (Wills et al., 1989) do sống kỵ khí (anaerobiosis).  Cần dùng vôi để 

loại bỏ CO2;  thử với các buồng không có vôi, CO2 tăng đến 32% sau 42 ngày bảo quản. 

 

Hình 3.  Diễn biến O2 (ο) and CO2 (♦) trong thời gian bảo quản với ống khuếch tán 4 cm  

Bảng 1.  Bảo quản chuối với kỹ thuật MA/CA và màng silicone: 

Độ tinh khiết màu (Chroma),   Sắc độ (Hue),   Chất rắn hòa tan (TSS),   Ẩm độ (MC),   

  Độ chặt ruột chuối (Pulp firmness),   Tổng lượng đường (Total sugar),   

     Độ acid định chuẩn (titratable acidity), Vị nếm (Taste)   

 
NM= Not Measured (không đo);   FW= Fresh weight (khối lượng tươi);  

Mỗi trị số là trung bình của 3 lần đo.  Các số trung bình có cùng chữ theo sau (a, b, c...)  

       không khác nhau ở mức xác suất P0,05. 

Bảng 2.  Bảo quản chuối với kỹ thuật MA/CA và ống khuếch tán (Diff. Channel) 

 

Ưu điểm của sử dụng ống khuếch tán thể thể hiện ở Bảng 2 về hầu hết các tiêu chí. 
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Kết quả tăng thời gian bảo quản bằng ethylene oxide (EO) 

EO với nồng độ thấp rất hữu hiệu làm chuối chậm chín.  Chuối xử lý với EO 50 ppm cách 

khoảng 14 ngày đều đạt chất lượng tốt sau 6 tuần bảo quản.  Với nồng độ 200 ppm, chuối 

chín sau 26 ngày, và thời gian bảo quản tương tự như đối chứng.  Với nồng độ cao 400 ppm, 

vỏ chuối bị bầm cháy, chuối chín sau 14 ngày, và thời gian bảo quản giảm so với đối chứng.   

Kết quả tăng thời gian bảo quản bằng sulphur dioxide 

Kết quả tốt nhất với buồng xông 8 µg.kg-1 SO2, đạt nồng độ ổn định 2% O2 và 4% CO2 sau 

15 ngày.  SO2 giữ được chất lượng chuối và trừ nhiễn nấm mốc, khác với khí quyển thường 

bị nấm mốc.  Nhưng nồng độ 15 µg.kg-1 SO2 làm vỏ chuối biến màu sẫm, không tốt, dù ở 

điều kiện khí quyển RA hay MA.  Tác dụng của SO2 chống nấm mốc không rõ nét trong điều 

kiện khí quyển MA, vì tự thân MA đã làm giảm nhiễm nấm mốc.  Đánh giá cảm quan cũng 

xác nhận các kết quả này. 

Kết luận  

Đã tăng được thời gian bảo quản chuối bằng các khí quyển MA/CA và bằng các hóa chất.  

Tốc độ hô hấp của chuối khá thấp ở 15°C và giảm 60% khi thay đổi từ khí quyển RA sang 

MA với 3% O2 và 5% CO2.  Hệ thống ống khuếch tán dài 4 cm có thể giữ được khí quyển 3% 

O2 và 5% CO2 để bảo quản chuối trong 6 tuần; ít nấm mốc và chất lượng chuối hơn hẳn so 

với đối chứng.  Hệ thống màng silicone diện tích 50,3 cm2 giữ được khí quyển MA 3% O2 và 

3,5% CO2 và cũng bảo quản chuối trong 6 tuần; so với khí quyển RA chỉ bảo quản trong 4 

tuần.  Xử lý chuối với nồng độ ethylene oxide 50-100 ppm giữ được chất lượng rất tốt cho 

chuối.  Dùng SO2 với nồng độ 2- 8 µg.kg-1 làm chậm quá trình chín và ngăn nấm mốc.  Các 

hóa chất này kết hợp với khí quuyển MA đạt kết quả chất lượng chuối cao hơn so với đối 

chứng hay chuối mua ngoài chợ.   
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7 Ứng dụng máy gặt xếp dải 1,0m  

tại các tỉnh phía Nam 
Nguồn: Phan Hiếu Hiền, Nguyễn Lê Hưng, Huỳnh Văn Khánh, Lê Văn Khen. 1990. Kết quả 

nghiên cứu ứng dụng máy gặt xếp dải 1,0m tại các tỉnh phía Nam. Tạp chí Nông nghiệp và 

Công nghiệp Thực phẩm, số 341 (11-1990) tr.679-682. Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp 

Thực phẩm, Hà Nội, Việt Nam.  

Dẫn nhập 

Năm 1982, Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) đã công bố mẫu máy gặt xếp dải (MGXD) 

1,0 m.  Qua báo cáo của IRRI, chúng tôi nhận thấy máy thích hợp với các điều kiện và yêu 

cầu gặt lúa ở các tỉnh phía Nam.  Khoa Cơ khí Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 

đã chế tạo thử và khảo nghiệm.  Nhiều cơ sở cũng chế tạo theo mẫu của IRRI, trong đó nới áp 

dụng có kết quả sớm và rộng nhất là Nhà máy Cơ khí Long An. 

I. Cấu tạo máy gặt xếp dải 1,0 m 

Máy gặt gồm 2 phần: máy kéo và bộ phận gặt.  Máy kéo có cấu tạo tương tự máy cày tay cỡ 

nhỏ.  Nguồn động lực là động cơ xăng 3- 4 mã lực.   

Bộ phận gặt gồm có chi tiết chính (Hình 1):  mũi 

rẽ 1, bánh sao 2, dao cắt 5, băng tải 4 (trên và 

dưới) có gắn các mấu; và các chi tiết phụ: lò xo 

dây, tấm che trước, cơ cấu điều chỉnh độ cao cắt từ 

8 đến 20 cm. 

Truyền động từ động cơ đến trục chính bằng dây 

đai.  Tay quay trên trục chính nối với bi-en truyền 

động cho dao cắt tịnh tiến.  Từ trục chính, dùng 

truyền động xích đến băng tải.  Các mấu trên băng 

tải chuyển động làm quay bánh sao. 

Máy gặt lúa hoạt động như sau:  Cây lúa được các 

mũi rẽ gom vào giữa và được các bánh sao quay 

lùa tiếp vào trong và giữ đứng cho dao cắt.  Cắt 

lúa bằng dao cắt loại có tấm kê.  Lúa sau khi cắt 

được giữ không ngã nhờ các lò-xo dây ép vào tấm 

che trước và được các mấu đai đẩy về một phía.  

Lúa qua cửa thoát, rơi thành dải trên ruộng.   

Máy gặt xếp dải MGXD-1,0 là mẫu máy gọn nhẹ, kích thước 2,0 x 1,1 x 0,9 m; nặng 135 kg 

(gồm máy kéo 90 kg kể cả động cơ và bộ phận gặt 45 kg). 

1  

Hình 1. Sơ đồ cấu tạo máy gặt xếp dải 1,0m   
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II. Phương pháp và quá trình nghiên cứu ứng dụng MGXD 1,0 

Năm 1983- 1984, Khoa Cơ khí Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh đã chế tạo và 

hoàn chỉnh mẫu máy đầu tiên, năm 1985 đã chế tạo mẫu thứ hai. 

Tháng 10-1985, Nhà máy Cơ khí Long An hoàn thành chế tạo mẫu I và tiến hành khảo 

nghiệm tại vụ đông xuân 1985 tại huyện Vàm Cỏ, sau đó làm việc tại Chợ Gạo (Tiền Giang).  

Tổng diện tích khảo nghiệm trong vụ này là 8 ha.  Tháng 1-1986, Nhà máy chế tạo mẫu II và 

khảo nghiệm trong tháng 3-1986 trên nhiều địa điểm ở Long An và Tiền Giang với tổng diện 

tích gặt khoảng 10 ha.   

Sau khi cải tiến một số chi tiết và hoàn chỉnh qui trình công nghệ, nhà máy đã tiến hành chế 

tạo loạt nhỏ 10 máy, phân phối cho nhiều nơi (Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, 

Củ Chi TP.HCM) và tiếp tục theo dõi hoạt động các máy này trong thực tế sản xuất.  Vụ hè-

thu 1986 có máy đã gặt trên 8 ha. 

Trên cơ sở theo dõi kết quả mùa khô (đông xuân 1985) và mùa mưa (hè-thu 1986), nhà máy 

tiếp tục hoàn chỉnh kết cấu cho phù hợp với đặc điểm các vùng; và tháng 8-1986 đã chế tạo 

20 máy để phục vụ cho vụ đông xuân 1986.  Đầu 1987, nhiều máy đã gặt đại trà kết quả rất 

tốt.  Do đó, nhà máy đã tiến hành chế tạo thêm 120 nhiều trong năm 1987. 

Đánh giá các chỉ tiêu làm việc.  Các chỉ tiêu được đánh giá và đo đạc trên thực tế làm việc, 

gồm:  độ hao hụt do rơi rụng, độ hao hụt do gặt sót, bề rộng làm việc, vận tốc máy, năng suất 

thuần túy, năng suất thực tế, chi phí nhiên liệu. (Phương pháp lấy số liệu theo qui định 

chung).  Chúng tôi đo các chỉ tiêu trên ở nhiều địa điểm tiêu biểu, và ở các nơi khác chỉ ghi 

năng suất thực tế ngoài đồng.  Đặc biệt chú ý ghi nhận các hỏng hóc để cải tiến và đề ra các 

biện pháp sử dụng phù hợp để nâng cao độ tin cậy máy.   

III. Kết quả và thảo luận  

Bảng 1 trình bày kết quả khảo nghiệm MGXD của Khoa Cơ khí ĐHNL TP.HCM và của Nhà 

máy cơ khí Long An.  Từ bảng trên và qua theo dõi các máy hoạt động, có thể rút ra các nhận 

xét sau: 

Về chất lượng làm việc  

- Máy thích hợp với các loại lúa ngắn ngày, chiếu cao trung bình 80-120 cm, cả với lúa cấy 

lẫn lúa sạ, ruộng khô và ruộng nước. 

- Máy đặc biệt làm việc tốt với các loại lúa cấy, cứng cây, thân to.  Cần thu hoạch khi lúa 

vừa chín. 

- Với lúa sạ quá dày, thân cây nhỏ, mềm, có nhiều lá:  máy cắt nặng tải, có hiện tượng ùn, 

lá ủ trước mũi rẽ làm lướt lúa trước khi cắt.  Thỉnh thoảng phải dừng máy gở lá dùng  

vường.  Tốt nhất nên cắt khi trời nắng ráo, là ủ khô dòn.  Tránh cho máy làm việc lúc sớm 

tinh sương hoặc sau cơn mưa. 

- Với ruộng lúa xấu, thưa, có nhiều cỏ thân mềm:  máy cắt dễ bị cỏ chèn vào khe hở dao 

gây nặng tải.  Trong điều kiện này cần điều chỉnh khe hở dao-tấm kê cho thật sát (dưới 

0,5 mm). 
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Trong quá trình làm việc, nếu thấy trên đường cắt có vài bụi lúa sót, nguyên nhân có thể là 

mũi rẽ vướng cỏ rác, dính đất, hoặc khe hở dao tăng quá qui định;  cần phát hiện kịp thời và 

điều chỉnh khắc phục. 

- Trong hầu hết các khảo nghiệm, độ hao hụt chung đều nhỏ hơn 1%. 

Về năng suất máy  

- Trong vụ đông xuân, nền đất khô ráo, năng suất làm việc thực tế đạt hoặc vượt mức 

2,4 ha/ngày (như IRRI đã công bố).  

- Trong điều kiện ruộng bùn nước vụ hè-thu, năng suất giảm đi rõ rệt, còn 1,2- 1,6 ha/ngày, 

do phải dừng máy nhiều lần, số giờ làm việc trong ngày giảm.  Chi phí nhiên liệu tăng.  

Độ hao mòn hư hỏng các chi tiết tăng nhanh so với điều kiện khô ráo.  Việc làm sạch và 

bôi trơn phải thực hiện thường xuyên và nghiêm túc.  

Số liệu thực tế thu được khẳng định năng suất của MGXD (0,3- 0,5 ha/giờ) cao so với cỡ 

động lực 3- 4 mã lực. 

Bảng 1.  Kết quả khảo nghiệm máy gặt xếp dải 1,0 m  
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Về phương pháp chuyển động và sử dụng máy để đạt năng suất cao và hao 

hụt tối thiểu  

Do đầu mũi rẽ khá xa bánh nên khi quay vòng gấp, mũi rẽ thường gạt lúa trước khi cắt, gây 

hao phí.  Để tránh hiện tượng này, cần tạo bán kính quay vòng lớn .  Với ruộng lô thửa nhỏ, 

có thể chọn phương pháp chuyển động hợp lý (cắt vòng quanh bờ).  Nếu bờ ruộng thấp, 

không cần chuẩn bị cắt vạt trước.  Nếu bờ cao, nên cắt tay khoảng 0,3 m quanh bờ.  Ở bốn 

góc quay vòng, cắt tay chuẩn bị để máy quay vòng được ở 3 đường chạy đầu.  Thu lúa ở hai 

đầu vạt, sau đó chạy không trên hai đầu này. 

Trường hợp ruộng có kích thước lớn, để tránh chạy không ở đầu vạt dài, cần chia vạt nhỏ 

(rộng 30 m) bằng cách dùng tay hoặc sào tre vạch ngã lúa để chạy đường đầu tiên giữa ruộng.  

Sau đó gom lúa đã cắt của đường này, dựng số lúa đã vạch ngã khi cần cắt tiếp.  Đây là một 

sáng kiến của nông dân qua thực tế sử dụng (IRRI không nói đến cách này) cho phép giảm 

công lao động cắt tay và tiết kiệm thời gian máy chạy không. 

Trường hợp lúa đổ ngã (cây nghiêng nhỏ hơn 45o so với phương thẳng đứng) nên chọn hướng 

chuyển động thích hợp:  máy chạy thẳng góc hoặc lệch so với hướng ngã một góc lớn hơn 

30o, khi đó mũi rẽ sẽ xốc đứng lúa và đưa vào bánh sao gạt. 

Một vài hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục 

- Với máy mới xuất xưởng, trong thời gian chạy rà, cạnh dao chưa sắc, lực cản lớn , đai 

thang truyền động lúc đầu mau giãn và bị trượt.  Cần để ý căng đai trong thời kỳ này. 

- Làm việc ở ruộng nước, các đai băng tải dễ bị dính nước và giãn.  Mặt khác, các lá ủ dễ 

vướng vào pu-li đai tải gây trượt đai.  Vì vậy phải dừng máy làm sạch pu-li sau mỗi 

0,1- 0,2 ha làm việc và kiểm tra độ căng đai tải.  Ngoài ra, lưu ý bôi trơn các gối đỡ. 

IV. Đánh giá hiệu quả kinh tế  

- Nếu gặt thủ công:  01 ha cần 20 công gặt, 5 công gom, chi phí trả công tương đương 

200 kg lúa, năng suất lao động 0,04 ha/công LĐ.  Độ hao hụt do rơi rụng khoảng 2%. 

- Nếu gặt bằng máy MGXD-1,0, năng suất làm việc trung bình 2 ha/ngày (công 7 giờ máy) 

với 5 người luân phiên sử dụng và gom lúa, năng suất lao động 0,4 ha/công LĐ;  chi phí 

nhiên liệu 1 Lít xăng/ giờ;  hao hụt khoảng hơn 1%.   

So sánh giữa hai phương pháp:  a) Năng suất lao động khi dùng máy cao gấp 10 lần thủ công.  

b)  Chi phí gặt dùng máy chỉ bằng 38% so với thủ công.   

V. Kết luận  

Kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu ứng dụng máy gặt xếp dải 1,0 m từ 1983 đến 

1985 tại Khoa Cơ khí Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và tại Nhà máy Cơ khí Long An cho 

phép kết luận: 

(1) Về mặt kỹ thuật, đây là mẫu máy nhỏ nhưng năng suất cao, chất lượng làm việc tốt.  Máy 

đơn giản, dễ chế tạo, chủ động phụ tùng sửa chữa, dễ sử dụng và chăm sóc.   

(2) Về mặt kinh tế, máy có hiệu quả rõ so với gặt thủ công.  Đây là động lực thúc đẩy quá 

trình cơ giới hóa khâu gặt lúa ở diện đại trà. 

Nhận ngày 10-5-1990 
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Lời bàn thêm (của người biên tập PHH)  

Ở Philippines khi IRRI đưa ra mẫu máy gặt xếp dải vào đầu thập niên 1980, đã có hơn 20 nhà 

máy chế tạo mẫu máy này; sau vài năm chỉ còn vài nhà sản xuất trụ lại được.  Tương tự ở 

Việt Nam, sau NM Cơ khí Long An những năm 1985-1988, cũng có hơn 10 nhà máy và cơ 

sở cơ khí chế tạo MGXD.  Nhưng sau đó, chỉ còn 3 nhà còn sản xuất MGXD; ngay cả Nhà 

máy CK Long An cũng chuyển qua làm máy xay xát lúa gạo.  Từ năm 2000, tổng sản lượng 3 

nhà sản xuất MGXD khoảng 300- 400 máy mỗi năm.  Tổng số MGXD cả nước (chủ yếu ở 

Đồng bằng Sông Cửu Long) là khoảng 2000 máy vào năm 2006, khoảng 3500- 4000 máy 

trong những năm 2008-2013;  nhưng sau đó giảm rất nhanh, và và hầu như biến mất vào năm 

2016.  Biến động này của MGXD tương ứng với mức tăng nhanh của máy gặt đập liên hợp ở 

ĐBSCL trong thời gian 2009-2016, mỗi năm tăng thêm 1500 máy gặt đập liên hợp.  Thu 

hoạch 2 giai đoạn phải nhường cho thu hoạch 1 giai đoạn nhanh gọn hơn! 

Người viết biết được vài chuyện hay, liên quan đến MGXD: 

1) Hai cơ sở ở Long An --Nhựt Thành và Chín Nghĩa--  đã góp phần cho Tỉnh Long An có 

mức độ thu hoạch bằng MGXD cao nhất ĐBSCL, chỉ 1 Tỉnh này chiếm khoảng 40% số máy 

của toàn 13 tỉnh của vùng này. Dĩ nhiên là nhà chế tạo sẵn sàng phụ tùng và thợ khắc phục 

các hư hỏng máy quanh vùng (Hình 2).   

2) Nhà máy Cơ khí An Giang, bắt đầu chế tạo MGXD từ 1993 và liên tục tăng/ giữ vững sản 

lượng đến 2015, có thị trường trong nước hoặc xuất khẩu.  Máy dùng động cơ xăng và thiết 

kế xích tải lúa thay cho băng tải.Nhưng từ 2016, số máy xuất khẩu cũng giảm vì các nước 

Đông Nam Á cũng bắt đầu chuyển qua máy gặt đập liên hợp.  

3) Thừa Thiên-Huế, với diện tích trồng lúa không bằng một huyện trọng điểm lúa ở ĐBSCL, 

lại có số MGXD nhiều hơn so với số máy ở 4 tỉnh của "Câu lạc bộ 1 triệu tấn lúa" vùng Tây 

Nam Bộ, trong những năm 2000-2004.  Đó là nhờ một cơ sở kinh doanh máy nông nghiệp ở 

Huế "Nông Ngư Cơ Mỹ" đã làm đại lý bán MGXD của CK An Giang (Hình 3).  Cơ sở này 

bảo đảm phụ tùng, thợ sửa chữa máy trục trặc hư hỏng ngay trong ngày; nên nông dân rất an 

tâm mua máy. 

Ba chuyện trên giúp chúng tôi phần nào hiểu, muốn cơ giới hóa thì cần những gì tối thiểu.  

Cần có mẫu máy làm việc được, cần nhà chế tạo nội địa có sáng tạo thích ứng với điều kiện 

địa phương, và cần nhà cung cấp máy có khả năng bảo hành "tức khắc"! 

Bạn đọc có thông tin và ý kiến gi bổ sung về MGXD ở Việt Nam? 

 

Hình 2.  Các nhà khoa học Bangladesh tham quan 

xưởng chế tạo MGXD của cơ sở Nhựt Thành,  

Long An, 2002 

 

Hình 3.  MGXD của Nhà máy Cơ khí An Giang  

thu hoạch lúa ở huyện Phú Vang, Huế, 2005 
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8 Các đoạn phim video 

Các đoạn phim video sau được tải từ Internet.  Nguồn tài liệu này rất phong phú, 

nhưng độ tin cậy có thể rất khác nhau.  Chúng tôi đã cố gắng chọn, nhưng có thể 

vẫn sai sót chọn nhầm.  Nên người nghe ---ngoài chuyện giải trí--- cần xem xét 

kỹ lưỡng nếu muốn ứng dụng thực tế… 

Để vào các video clip này từ Google:  Hoặc chép /gõ các đề tựa, kể cả dấu “ ” ; 

           Hoặc chép /gõ  địa chỉ mạng, https://....   

 

Máy sấy tầng sôi  

YouTube:  " Drying Treated Seed - Oliver Manufacturing Fluid Bed Dryer" 

https://www.youtube.com/watch?v=iPB4PBft2Hc   

YouTube:  "Fluidized Bed Dryer" 

https://www.youtube.com/watch?v=ofIBmMH0o8k  

YouTube:  " Fluidized Bed Dryer" 

https://www.youtube.com/watch?v=UCbulZw8C9g  

 

Máy gặt xếp dải 

YouTube:  " Máy Gặt Lúa Xếp Dãy An Giang đang thu hoạch đậu tương và lúa chín" 

https://www.youtube.com/watch?v=IxPovOby7c0  

YouTube:  " Máy cắt 3 trong 1" 

https://www.youtube.com/watch?v=FhFhiJH-C1o 
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9 MỤC LỤC các bài báo  

(từ số 1-2018 đến số 4-2020).  

Contents: Back issues, from No1-2018 to No4-2020 

Số  / No  

Cơ giới hóa nông nghiệp.           Field Machinery Systems 

CƠ GIỚI HÓA: CHUNG  

Nghiên cứu điều khiển cân bằng máy san phẳng ruộng lúa  
Luo X, Z. Zhao Q. Li, Z. Wang, Z. Zhou, S. Sun, J. Zhang. 2004. Study on leveling control for a 

paddy laser leveler. Paper No 071078, an ASABE Meeting Presentation. 

2-2018 

Mô hình phát triển cơ giới hóa nông nghiệp ở các vùng miền của Việt Nam 
Phan Hiếu Hiền. Bài tham luận tại Hội thảo ngày 16-11-2018 tại TP Cần Thơ, do Hiệp hội Doanh 

nghiệp Cơ khí Việt Nam tổ chức. 

1-2019 

Chi phí sửa chữa và bảo dưỡng máy kéo hai cầu chủ động ở vùng Bắc Italy. 
Calcante A., L. Fontanini, F. Mazzetto. 2013. Repair and maintenance costs of 4WD tractors in 

Northern Italy. Transactions of the ASABE, Vol. 56(2): 355-362. American Society of Agricultural 

and Biological Engineers. 

2-2019 

Một phương thức cơ giới hóa bắp ở Xuân Lộc (Đồng Nai) để giảm công lao 

động và chi phí sản xuất 
Trần Quang và Phan Hiếu Hiền. 2015. Một phương thức cơ giới hóa bắp ở Xuân Lộc để giảm công 

lao động và chi phí sản xuất. Kỷ yếu Hội thảo “Vấn đề CGH cho một số cây trồng chủ lực vùng 

Đông Nam Bộ để phát triển NN theo hướng hiện đại và bền vững” 29-8-2015, tại TP.Phan Thiết. 

2-2019 

Nông nghiệp chính xác  
Trimble. 2018. What Is Precision Agriculture?   

    <https://agriculture.trimble.com/blog/what-is-precision-ag/ > 

2-2020 

Ghi chép tại Hội thảo về máy thu hoạch ngũ cốc tại Nepal (24/3-30/3/2019) 
Phan Hiếu Hiền 

 

LÀM ĐẤT  

Dụng cụ đo độ cứng của đất  
 ASAE Standards S313.3 Feb.2004. Soil cone penetrometer.  

 ASAE EP542 Feb.1999 (R2013). Procedures for using and reporting data obtained with the soil 

cone penetrometer. American Society of Agricultural and Biological Engineers. 

3-2018 

Làm đất theo dải để canh tác cây trồng  
Morrison, Jr. J. E. 2002. Strip tillage for “no–till” row crop production. Applied Engineering in 

Agriculture. Vol.18(3):277–284. American Society of Agricultural Engineers. 

1-2020 

Tiết kiệm năng lượng canh tác mía bằng biện pháp làm đất rút gọn và phủ 

đất với dư thừa thực vật  
Srivastava A. C.. 2003. Energy savings through reduced tillage and trash mulching in sugarcane 

production. Applied Engineering in Agriculture, Vol. 19(1): 13–18  2003. ASABE. 

1-2020 

Trục lăn vùi dư thừa cây trồng, trong hệ thống cày xới bảo vệ đất  
Raper R.L, P.A. Simionescu, T.S. Kornecki, A.J. Price, D.W. Reeves. 2003. Cover Crop Rollers: A 

New Component of Conservation Tillage Systems. Proceedings of the ASAE International Meeting, 

27-30 July 2003, Las Vegas, Nevada, USA.  

2-2020 
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Cày ngầm sâu: tổng quan / đề xuất giảm chi phí cho một công đoạn bảo vệ đất 
Raper R. L., J. S. Bergtold. 2007. In-row subsoiling: a review and suggestions for reducing cost of 

this conservation tillage operation. Applied Engineering in Agriculture Vol.23 No4 pp.463-471. 

American Society of Agricultural and Biological Engineers. 

3-2020 

GIEO TRỒNG, CHĂM SÓC  

Thiết kế tối ưu và phát triển một cơ cấu máy cấy mạ lúa trong cốc 
Xin L., Z. Lv, W. Wang, M. Zhou, Y. Zhao. 2017. Optimal design and development of a double-

crank potted rice seedling transplanting mechanism. Transactions of the ASABE, Vol. 60(1) pp.31-

40, 2017.    (ASABE = American Society of Agricultural and Biological Engineers). 

1-2018 

Thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm máy đảo trộn phân ủ theo hàng 
Baiomy M. A. 2010. Performance evaluation of a locally designed and fabricated windrow 

compost turner. E-Proceedings of the 13-16 Sept. 2010 Conference (Int'l Symposium on Air 

Quality and Manure Management for Agriculture), Texas. ASABE Publication No 711P0510cd. 

2-2020 

Máy móc chuyên cho việc tiết kiệm nước 
Stockwell H. J. 1938. Special Machinery for Moisture Conservation (Extension Circular 764). 

Historical Materials from University of Nebraska-Lincoln Extension. 

https://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/2280 

2-2020 

THU HOẠCH  

Yêu cầu công suất quay của các máy thu hoạch và vận chuyển  
Rotz C.A., H.A. Muhtar. 1992. Rotary power requirements for harvesting and handling equipment. 

ASAE Agricultural Engineering Journal, Vol.8 No.6 November 1992, pp.751-757. 

1-2018 

Đánh giá các chỉ tiêu làm việc một máy thu hoạch mía ở Hawaii 
Ma S., P.A. Scharf, M. Karkee, Q. Zhang. 2014. Performance evaluation of a chopper harvester in 

hawaii sugarcane fields. Paper for presentation at the 2014 ASABE and CSBE/SCGAB Annual 

International Meeting, Montreal, Canada, July 13 – 16, 2014 

3-2018 

Thiết kế và phát triển máy trồng khoai mì  
Lungkapin J., V.M. Salokhe, R.Kalsirisilp, H.Nakashima. 2009. Design and development of a 

cassava planter. Transactions of the ASABE Vol.52, No2, pp393-399. 

4-2018 

Dụng cụ cầm tay thu hoạch hạt cà-phê 
Gomez C. A.R., C. E. O. Tascón. 2003. A portable device for the selective harvesting of coffee 

berries. Paper Number 031142, an ASAE Meeting Presentation. 

1-2019 

Ghi chép tại Hội thảo về máy thu hoạch ngũ cốc tại Nepal (24/3 - 30/3/ 2019) 
Phan Hiếu Hiền 

1-2019 

Phát triển máy đập lúa hướng trục ở các tỉnh phía Nam (Việt Nam) 
Phan Hieu Hien. 1991. Development of axial-flow thresher in Southern Vietnam. AMA 

(Agricultural Mechanization in Asia, Africa, and Latin America) Vol.22, No.4, pp.42-45. 

3-2020 

 

Sau thu hoạch và chế biến nông sản, thực phẩm.   

         Post-harvest and Processing Systems 

SẤY và BẢO QUẢN HẠT   

Vài ghi chép và nhận xét về máy sấy ở Đồng bằng sông Cửu Long 2015 
Phan Hiếu Hiền. Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 

1-2018 

Thông thoáng bình thường và thông thoáng lạnh cho lúa và bắp ở Texas 
Maier D. E,. G. Moreira, F. W. Bakker-Arkema. 1992. Comparison of conventional and chilled 

aeration of grains under Texas conditions. Transactions of the ASABE Vol. 8(5)pp.660-667. 

2-2018 
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Năng lượng và hiệu suất của hệ thống sấy tháp ngang dòng 
Billiris M.A, T.J Siebenmorgen, G.L Baltz. 2014. Energy use and efficiency of rice-drying systems: 

I. On-farm cross-flow dryer measurements. Applied Engineering in Agriculture Journal, 

Vol.30(2)pp.205-215. ASABE. 

2-2018 

Lò đốt trấu tự động  
Trần Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị, Lê Quang Vinh, Nguyễn Văn Xuân. 2015. Kết quả nghiên 

cứu và ứng dụng vào sản xuất lò đốt trấu tự động. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc về Cơ khí 

tại Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2015. 

2-2018 

Chất lượng gạo hạt dài sấy tầng sôi ở nhiệt độ cao  
Truitt E. E., T. J. Siebenmorgen. 2006. Quality of long-grain rice dried by high temperature 

fluidization. Paper for the 2006 ASABE Int’l Meeting, Oregon, 9-12 July 2006. 

3-2018 

Thông thoáng có kiểm soát không khí trời cho bảo quản: Ảnh hưởng đến chất 

lượng lúa 
Ranalli R.P., T.A. Howell Jr., D.R. Gardisser. 2001. Controlled Ambient Aeration During Rice 

Storage II: Effects on Rice Quality. ASAE Meeting Presentation Paper No.01-6113; California. 

4-2018 

Mô hình hóa sấy lúa trong máy sấy tháp với dòng chảy không khí và hạt 

thẳng góc nhau 
Prakash B., S. Mukhopadhyay, T. J. Siebenmorgen. 2017. Mathematical modeling of a cross-flow 

rice dryer. Transactions of the ASABE Vol. 60 No.3 pp.999-1009, ISSN 2151-0032 

4-2018 

Thiết kế và triển khai ứng dụng máy sấy tháp 10 tấn /mẻ  dùng sấy lúa  
Tran Van Tuan, Nguyen V. Hung, Nguyen V. Xuan, Nguyen H. Tam, Le Q. Vinh, Truong Q. 

Truong, Phan H.Hien. Design and development of the 10-ton/batch columnar paddy dryer. 

Proceedings of the Int’l Workshop “Agricultural Engineering and Post-harvest Technology for Asia 

Sustainability (AEPAS)” 5-6 December 2013, Ha Noi, Viet Nam. 

1-2019 

Máy sấy đảo chiều gió: một bước gia tăng mức độ cơ giới hóa sau thu hoạch  
Phan H. Hien, Nguyen H. Tam, Nguyen V. Xuan. 2003. The reversible air dryer SRA: One step to 

increase the mechanization of post-harvest operations. Proceedings of the Int’l Conference on Crop 

Harvesting and Processing, 9-11 Feb. 2003 (Kentucky USA) ASAE Publication Number 

701P1103e, Ed. Graeme Quick. 

1-2020 

Ứng dụng máy gặt xếp dải 1,0m tại các tỉnh phía Nam 
Phan Hiếu Hiền, Nguyễn Lê Hưng, Huỳnh Văn Khánh, Lê Văn Khen. 1990. Kết quả nghiên cứu 

ứng dụng máy gặt xếp dải 1,0m tại các tỉnh phía Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp Thực 

phẩm, số 341 (11-1990) tr.679-682. Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, Hà Nội. 

4-2020 

SẤY và BẢO QUẢN NÔNG SẢN KHÁC   

Nghiên cứu sấy khoai mì, và kết quả ứng dụng máy sấy khoai mì xắt lát 
Tran Van Tuan, Le Q,uang Vinh, Nguyen Van Xuan. 2015. Research on Cassava Drying, 

Application and Promotion of the Reversible Airflow Flatbed Dryers for Sliced Cassava. Journal of 

Food Science and Engineering 5 (2015) 150-158. doi: 10.17265/2159-5828/2015.03.007 

4-2018 

Mô phỏng quá trình sấy cỏ ép cuộn với không khí sấy đảo chiều và hồi lưu 

một phần 
Morissette R., P. Savoie. 2007. Simulation of baled hay drying with airflow inversion and partial 

exhaust air recirculation. Proceedings of the International Conference on Crop Harvesting and 

Processing, 11-14 February 2007 (Kentucky USA): ASABE Publication Number 701P0307e. 

2-2019 

Ảnh hưởng sấy vi ba đến chất lượng đậu bắp 
Lam Van Mana, Takahiro Orikasab, Yoshiki Muramatsuc and Akio Tagawaa1.2012. Impact of 

Microwave Drying on the Quality Attributes of Okra Fruit. J. Food Processing Technology 2012, 

3:10. http://dx.doi.org/104172/2157-7110.1000186 (Open Access)  

2-2019 
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Động học sấy cơm nhãn 
Achariyaviriya1 A. &T. Punyabute1#. 2003. Drying kinetics of longan fruit without stone. 

Proceedings of the International Conference on Crop Harvesting and Processing, 9-11 February 

2003 (Louisville, Kentucky USA) ASAE Publication Number 701P1103e, ed. Graeme Quick. 

2-2020 

Sấy cà chua bằng năng lượng mặt trời có hỗ trợ bằng chân không  
Rajkumar P., S. Kulanthaisami, G.S.V.Raghavan, Y.Gariepy, V.Orsat. 2006. Vacuum assisted solar 

drying of tomato slices.  Proceedings of the 2006 ASABE Int'l Meeting, Oregon 9 - 12 July 2006. 

3-2020 

Điều khiển tốc độ sấy trái táo bằng vi ba  
Li Zhenfeng, G.S.V. Raghavan, N. Wang, C. Vigneault. 2010. Speed Control in Microwave Drying 

Of Apple. Proc. of the ASABE Annual Int'l Meeting, Pittsburgh, Pennsylvania, 20-23 June 2010 

3-2020 

Tổng quan về sấy lúa bằng máy sấy tầng sôi: cơ hội và thách thức 
Luthra K., S.S. Sadaka. 2020. Challenges and opportunities associated with drying rough rice in 

fluidized bed dryers: a review. Transactions of the ASABE, Vol. 63(3): 583-595  American Society 

of Agricultural and Biological Engineers ISSN 2151-0032  

4-2020 

Phát triển máy sấy tầng sôi cho lúa ở Việt Nam  
Truong Vinh, Phan Hieu Hien, Nguyen Van Xuan, Nguyen Hung Tam, Vuong Thanh Tien. 1995. 

Development of a fluidized-bed dryer for paddy in Vietnam, pp.362-366, In: Proceedings of the 

International Conference "Grain Drying in Asia", FAO Regional Office for Asia and the Pacific, 

Bangkok, Thailand, 17-20 October 1995. 

4-2020 

Chuối:  Bảo quản lạnh và thay đổi khí trong bao bì 
Williams O. J., K.D. Golden, G.S.V. Raghavan, Y. Gariépy. 2002. Modified Atmosphere (MA) 

Refrigerated Storage of Bananas. Proceedings of the ASAE Annual International Meeting / CIGR 

XVth World Congress, Chicago, Illinois, USA July 28-31, 2002 

4-2020 

XAY XÁT LÚA GẠO  

Tính chất vật lý và nồng độ bụi phát sinh khi chế biến sau thu hoạch lúa gạo 
Lee H.J., H. Kim, D.C. Kim, J.H. Chang, O.W. Kim. 2013. Physical properties and concentration 

of grain dust generated from post-harvest processing of rough rice.  Transactions of the ASABE 

Vol.56 No5 pp.183-1835. 

1-2018 

Tiên đoán hiệu suất xay xát và chất lượng gạo trong thời gian bảo quản, theo 

mô hình hồi qui. 
Shafiekhani S., J. A. Lee, G. G. Atungulu. 2019. Prediction of rice milling yield and quality 

attributes during storage using regression analyses. Transactions of the ASABE Vol. 62(5): 1259-

1268. American Society of Agricultural and Biological Engineers. 

1-2020 

CHẾ BIẾN KHÁC  

Sử dụng rơm lúa trên thế giới và ở Việt Nam 
Phan Hieu Hien. 2018. Utilization of rice straw  in the world and in Vietnam. Journal of 

Agricultural Science and Technology, No6/ 2017 pp16-31. Nông Lâm University, HoChiMinh City 

3-2018 

Giới hạn ẩm độ ảnh hưởng đến tốc độ phân hủy rơm trong bảo quản  
Reddy, A. P., B. M. Jenkins, J. S. VanderGheynst. 2009. The critical moisture range for rapid 

microbial decomposition of rice straw during storage. Transaction of the ASABE (American 

Society of Agricultural and Biological Engineers), Vol. 52(2) pp.673-677. 

1-2019 
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Tài nguyên Đất, Nước, và Môi trường.  

     Natural Resources & Environmental Systems 

Các tiến bộ kỹ thuật về tưới nước 
Dukes M.D., D.L. Bjorneberg, N.L. Klocke, 2012. Advances in irrigation: Select works from the 

2010 decennial irrigation symposium. Trans. ASABE, Vol.55(2) pp.477-482 

1-2018 

Ảnh hưởng của tưới nước và san phẳng mặt ruộng đến năng suất cây trồng ở 

Missouri 
Henggeler, J.C.  2002. Impacts of Irrigation and Land Leveling on Yields in Missouri. Paper for 

2002 ASAE International Meeting, Illinois (USA) 28-31/7/2002 

1-2018 

Xói mòn do mưa ở vùng đông bắc nước Áo 
Klik A., F. Konecny. 2012. Rainfall erosivity in northeastern Austria. ASABE Transactions 

Vol.56(2)719-725, American. Society of Agricultural and Biological Engineers. 

2-2018 

Công cụ thiết kế ruộng bậc thang NRCS 
McLoud P.R. 2011. NRCS Terrace Design Tool. Paper No 1110461 for presentation at the 2011 

ASABE Annual International Meeting, Kentucky, August 7- 10, 2011 

3-2018 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS và hệ thống lái tự động để thiết kế 

ruộng bậc thang 
Guo W, S.J Maas. 2012. Terrace layout design utilizing geographic information system and 

automated guidance system. Applied Engineering in Agriculture, Vol.28 (1) pp31-38. ASABE. 

3-2018 

Nông nghiệp bảo vệ đất-nước  
Dillaha T., C. H. Shenk, K. Moore. 2010. Conservation Agriculture and Ecosystem Services. 

Conference Proceedings of “21st Century Watershed Technology: Improving Water Quality and 

Environment” 21-24 Feb.2010, Costa Rica, ASABE Publ. No701P0210cd. 

4-2018 

Tưới nước chính xác và ít tốn năng lượng: Tổng quan qua 40 năm phát triển  
Bordovsky J. P. 2019. Low-energy precision application (LEPA) irrigation: a forty-year review. 

Transactions of the ASABE. Vol. 62(5): 1343-1353. Am. Soc. of Agr. and Biological Engineers. 

1-2020 

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân ủ hữu cơ và chất bồi dưỡng hữu cơ đến mức 

độ chống chảy tràn và xói mòn do nước mưa 
Risse L.M., X. Zhu. 2011. 2011. A natural rainfall plot study to determine the effectiveness of 

composts and organic amendments in controlling runoff and erosion.  ISELE Paper Number 11015. 

Proceedings of The International Symposium on Erosion and Landscape Evolution ISELE, Alaska, 

19-24/9/2011. (ASABE Publication No 711P0311cd) 

1-2020 

Xây dựng chuồng trại, nhà xưởng nông nghiệp. 

         Plant, Animal, & Facility Systems 

Tính chất vật lý và lưu biến của phân động vật (Bài tổng hợp tài liệu) 
Kariyama I. D., X. Zhai, B. Wu. 2018. Physical and rheological properties of animal manure: a 

Review. Transactions of the ASABE Vol.61 No3 pp.1113-1120 ISSN 2151-0032 

https://doi.org/10.13031/trans.12768. 

4-2018 

Phát triển một hệ thống theo dõi và điều khiển cho chuồng gà với giá thấp 
Jianfeng Zhou, A.K. Beattie, J. Zhou, L. Schumacher. 2017. Develop a low-cost remote monitoring 

and control system for poultry barn. ASABE Meeting Presentation Paper Number 1701286.  

1-2019 

Ứng dụng Internet vạn vật trong chuồng trại nông nghiệp 
Jia W., L. Pan, J. Wang. 2016. Application of Internet of Things in Facility Agriculture. Paper 

Number 162461248, ASABE Int’l Meeting, Florida, July 17-20, 2016. 

2-2019 
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Thông số thiết kế thông gió cho chuồng bò sữa trong điều kiện khí hậu nóng 

(Bài tổng quan tài liệu) 
Stowell R. R., C. A. Gooch, and W. G. Bickert. 2003. Design parameters for hotweather ventilation 

of dairy housing: a critical review. pp.218-226 in Fifth Int’l Dairy Housing Proceedings of the 29-

31 January 2003 Conference (Fort Worth, Texas USA). ASAE Publication Number 701P0203. 

2-2019 

Ủ phân hữu cơ từ hỗn hợp phân heo và phế liệu bông vải 
Vanotti M. B., P. D. Millner, A. A. Szogi, C. R. Campbell, L. M. Fetterman. 2006. Aerobic 

Composting of Swine Manure Solids Mixed with Cotton Gin Waste,  Proceedings of the 2006 

ASABE Annual International Meeting, Portland, Oregon, 9 - 12 July 2006 

3-2020 

Năng lượng trong nông nghiệp.        Energy Systems  

Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp: Tưới tiêu và thông thoáng bảo 

quản hạt 
Phan Hieu Hien. 2017. Solar photovoltaic applications in agriculture: Cases for irrigation and for 

grain aeration. Proceedings of the 5th Int’l Conference on Sustainable Energy, 4- 6 December 2017, 

Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam. 

2-2018 

Tổng quan về sản xuất năng lượng sinh học  và sản phẩm từ phế liệu chế biến 

thực phẩm  
Wang L. J

#
. 2013. Production of bioenergy and bioproducts from food processing wastes: a review. 

Transactions of the ASABE Vol. 56(1): 217-229. Am. Society of Agr. and Biological Engineers. 

4-2020 

Hóa khí gỗ vụn, phế liệu nông nghiệp và chất thải bằng thiết bị hóa khí nghịch 

chiều 
Gautam, G., S. Adhikari, C. Brodbeck, S. Bhavnani, O. Fasina, S. Taylor##. 2011. Gasification of 

wood chips, agricultural residues and waste in a commercial downdraft gasifier. Transactions of 

the ASABE Vol. 54(5): 1801-1807. ASABE. 

4-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


